
Hernösandsposten 1895

18950102   Ramsele folkmängd. Vid årets början 1894, 3356, födda 107, inflyttade 
94, döda 70, utflyttade 89, folkmängd vid årets slut 3398. Församlingens älsta person 
är födorådstagaren Anders Israelsson i Harrselet, som är född den 13 april 1800.

Maltos Cannabis. Partiförsäljning till fabrikspris hos Oscar Larsson  (Härnösand)

18950109   Ombud för Brand och livförsäkringsbolaget SKÅNE uppges vara  H A 
Forsézén i Ramsele.

18950112   Kungörelse.  Genom offentlig auktion, som förrättas å tingsstället i 
Nyland Fredagen den 1 nästkommande Mars klockan 4 e m, kommer att till den 
högstbjudande försäljas Grosshandlanden Emil Herrmann tillhörande 1 25/48 seland 
No 2 och 3 i Krången, Ramsele socken, hvarå  utom mangårdsbyggnad, stall,ladugård
och loge, finnes en av sten under plåttak nyligen uppförd bryggeribyggnad, hvilkens 
fasta inventarier utgöras af maskin och ångpanna om fem hästkrafter, bryggpanna, 
mäskkar, kylskepp och maltkross, samt innehåller bryggrum, tapprum, jäsbod, 
kylskeppsvind och källare. Hemmansdelen, hvarå vanligen utsås 13 hl spannmål och 
rotfrukter samt vinterfödas 1 häst och 2 kor, är jämte åbyggnaden värderad till 15000 
kronor. Inteckningshavare och andra, hvilkas rätt är av auktionen beroende, ega att 
densamma dervid bevaka.
Södra Ångermanlands öfra fögderis kronofogdekontor den 31 December 1894.
And. Huss.

Hyllad femtioåring.  Från Ramsele skrives den 9 dennes till Hernösands posten: 
Kronolänsmannen Sv. Aug. Norlander härstädes, hvilken i går fylde 50 år, egnades på
denna sin födelsedag en för våra lantliga förhållanden hjärtlig och storartad hyllning. 
Kl. ½ 6 på morgonen afgick från den så kallade Knipsnipan /Brunnsparken) omkring 
30 af bygdens ungdomar, företrädda af hr doktor Oskar Bengtsson, alla bärande 
facklor, upp till hr Norlanders carps de logis, då omedelbart efter af fackelbärarne å 
gårdsplanen intagen ställning, hr och fru Norlander utträdde på verandan och 
hälsades därvid av kommunalstämmoordföranden med några enkla hjärtliga 
lyckönskningsord till hr N och hans familj. Ungdomsskaran höjde därpå ett fyrfaldigt 
hurra.
Hr Norlander tackade, synbarligen rörd, för den honom , som han uttryckte sig, 
visade storartade hyllningen, och inbjöd alla fackelbärarne på kaffe. Kl. 3 samma dag 
hade Hr och Fru Norlanders vänner och grannar arrangerat middag å hotel Färnlöf, 
herskapet Norlander till ära. I den angenäma middagen deltogo omkring 30 personer 
och skålarnas rad öppnades af riksdagsmannen Aug. Naesström, hvilken tackade he 
Norlander för hans osparda möda för kommunens och det allmännas bästa, hans 
dugande förmåga behöfde icke omnämnas, ty därom skulle äfen kommande tider bära
vittne. Därpå och efter middagen följde fllera tal, af hvilka meddelaren särskildt vill 
nämna grosshandlanden C. Kjellbergs  i Backe utmärkta väl till hr Norlander uttalade



tack för mångårigt samarbete; därvid dock hr Norlander egentligen varit den 
arbetande, men hr Kjellbergs bolag fått skörda frukterna. 

Tjugofem grader kallt var den 8 dennes i Ramsele, skrives hit.

18950114   Funnet lik. Drängarne Erik Lampa och Nils Johan Nilsson i Viken, 
Ramsele, anträffade den 9 dennes i en å Vikens bys skog vid Ranasjön belägen 
hölada, tillhörig inspektor T J R Bermann, liket av en okänd kvinna, hvarom de 
gjorde anmälan hos vederbörande länsman. Kvinnan tycktes hvara omkring 60 år. Det
har upplysts, att hon i slutet av november månad förlidet år varit inne hos enkan 
Margareta Andersdotter och av henne fått låna en kappa, som den döda nu var iklädd.
För enkan  Andersdotter hade hon sagt sig heta Märte Stina och vara enka efter 
aflidne Jakob Johansson i Forsmo. Hon hade uppgifvit sig vara på väg till Sel för att 
besöka sina där boende slägtingar. Äfven hade hon uppgifvit att en hennes bror för 
några dagar tillbaka begått självmord, hvaröfver hon syntes mycket bedrövad, hade 
flera gånger fallit i häftig gråt samt föreföll att vara sinnesrubbad.
Ladan där liket fanns, ligger omkring 100 meter från vintervägen mellan Ramsele och
Torsnäset och spår till ladan kunde icke upptäckas. Då ej långt ifrån stället, tätt intill 
samma väg finnes en annan lada med hö, är det antagligt att kvinnan själf på 
hemvägen från besöket i Sel sökt döden, heter det i polisrapporten. Nytt förhör har 
sedermera hållits hvarvid urmakaren S P Svensson förklarat sig i liket igenkänna 
enkan efter avlidne torparen Jakob Johansson i Hämo, Märta Stina Pålsdotter, samt 
uppgaf att han känt henne sedan flera år tillbaka, att hon ständigt varit något 
sinnessvag, att sinnessjukdomen tilltagit efter hennes mans frånfälle samt att hon 
senast bott i Rå af Ådalslidens socken. Kort före snöfallet vid jultiden hade hon 
begifvit sig över skogen på väg hem, men troligen af svaga kroppskrafter och 
själslidanden dukat under.

18950121   För tillverkning och utprångling af falska silvermynt har torparen Per 
Olsson från Rundsjö (Rudsjö?) af Ramsele tingslags häradsrätt dömts till ett års 
straffarbete och ett års förlust af medborgerligt förtroende.

18950123   En dotter i dag den 19 Januari 1895. Hilma och Valfr. Nygren.

18950126   Från Ramsele skrives till Hernösandsposten den 23 dennes; Efter 
trettondagen har härr varit en ganska jämn vinter, varierande emellan 15 och 25 
grader kallt med något snö. I dag är det 17 grader med klar himmel, lungt och vackert
väder, Snön är ock nu lagom djup i skogarne och körföret skulle vara det bästa, om 
vädret bleve lite blidare. Hvad som nu är mest besvärligt för skogsarbetarne är den 
myckna snön, som ligger uppe i träden och som jämt rasar ned såväl på hästar som 
manskap.

18950129   Öfverklagadt kyrkstämmobeslut. Över Ramsele sockens 
kyrkostämmobeslut angående expropriering af mark från Krångens och Nylands 
byars ägor för kyrkans och andra kommunens publika hus hafva besvär anförts hos 



länsstyrelsen af jr. E G Färnlöf.

18950202   Livförsäkringsbolaget VICTORIA, ombud i Ramsele Handl. Axel 
Johansson.

Till kommunalnämdsordförande i Ramsele är vald hemmansägaren Johan Mattsson i 
Sel.

18950208   Rum och Mat jemte skjuts tillhandahålles fortfarande de resande å 
Nordanåkers f d gästgivaregård. Allmän Telefon finnes.  Edsele den 5 januari 1895. O
Pihlgren.

18950209   Fiskodlingen i länet. Under 1894 utsläpptes vid länets sex fiskodlings 
anstalter, sammanlagdt 1 657 000 fiskrom........Ramsele 40 000 örings- och 220 000 
rödingsrom.

18950211   Från Ramsele skrefs till Hernösandsposten den 7 dennes: Vid 
kommunalstämman härstädes den 3 dennes valdes till ledamöter i årets 
bevillningsberedning sågverksägaren Aug. Naesström i Nyland och 
Kommunalnämndens ordförande Johan Mattsson i Sel; till suppleanter valdes 
hemmansägaren Nils Isaksson i Nyland och inspektoren Erik Bäcklund i Wiken. 
Till ombud att inför häradsrätten vid det sammanträde, som af domhafvanden är 
utsatt att hållas den 13 i denna månad med tingslagets väghållningsskyldige, valdes 
för Ramsele socken kronolänsmannen S A Norlander och till suppleant 
nämndemannen Johannes Nordberg i Krången.
Till tredje ledamot i årets premieringsnämnd för nötboskap valdes 
kommunalstämmans ordförande E. Eliasson i Nyland och till suppleant E. G. Färnlöf 
i samma by. Till plats för premieringen bestämdes Kyrkmon.
Här är dagligen kallt och nordlig vind; i dag är kölden 28 grader.

18950212   Den skarpa kölden vill fortfarande hålla i sig. I går morse var här 30 
grader kallt; värre var det ändå uppåt landet. I Ramsele var kvicksilvret fruset.

18950218   Auktion.   Onsdagen den 6 mars kl 12 på dagen låter Aktiebolaget Fjellsjö
Vattenkuranstalt till den högstbjudande försälja alla till Badinrättningen hörande 
inventarier nemligen: En 4 hästars stående ångpanna af Vulkans fabrik, tillverkad 
1886, jemte armatur, pump, rörledningar och kranar; Äfvenså badkar, möbler, 
badlinne mm. Auktionen förrättas å gästgivaregården i Backe.   Styrelsen.

18950219   Kungörelse. Lördagen den 6 nästa april kl 12 på dagen förrättas å 
Ramsele härads tingsställe i Nyland, der laga hinder icke möter, offentlig auktion för 
exekutiv försäljning af följande fastigheter: En från 3 seland Nr 1 i Norra Lillterrsjö 
för alltid afsöndrad lägenhet, derå Sven Salomonsson och hans hustru Kajsa Dea 
Alixdotter erhållit lagfart den 11 februari 1890. Lägenheten är icke bebygd, hägnad 
eller odlad. Saluvärde 100 kronor.



Kronoskattehemmanet 183/192 seland Nr 1 i Rensjön tillhörigt Daniel Ersson 
därstädes. Hemmanet är värderat till 1500 kronor. Skogen som förut varit till 
afverkning upplåten , har till hemmanet återfallit och har väsentligt värde.
Ramsele den 16 februari 1895. Efter förordnande. Sw. Aug. Norlander.

18950226   Ramsele skyttegilles styrelse utgörs af hrr. G E Andersson, ordförande, A 
von Garreltz, vice ordförande, C Öman sekreterare, J Strömgren vice sekreterare och 
V Nygren kassaförvaltare. Suppleanter äro: Hrr Leo Bodén och Axel Johansson.
Under 1894 har å gillets bana lossats 4522 protokollförda skott. Statens skyttemärke 
af brons har under året förvärfats af hrr A von Garrlitz, N A Engblom, G E Andersson,
Axel Johansson, Valfr. Nygren, Aug. Hedström och Aug. Näslund.
Vid årsstämman den 10 dennes uppdrogs åt styrelsen att ombestyra åtskilliga arbeten 
för banans iordningställande, däribland uppförande af materialbod samt svängtaflor. 
Gillets aktiva och passiva medlemmar äro f n  70.

18950228   Månne det kan vara alldeles rätt?   Från Ramsele skrevs den 22 febr. till 
Hernösandsposten: Enligt landshövdinge ämbetets i länet kungörelse den 14 januari 
1896, hvilken blifvit uppläst i kyrkorna två på hvarandra följande söndagar före 
inskrifningsförättningens början, hölls härstädes läkarebesiktning och inskrifning af 
värnpliktiga inom Ramsele och Edsele socknr den 18 innevarande månad klockan 8 f 
m. Enligt ofvan bemälda kungörelse skulle denna förrättning hållas å Nylands 
gästgivaregård, men förrättningsmännen behagade i stället hålla den samma å 
Färnlöfs hotell i samma by. Meddelaren har sig icke bekant, huruvida de äro 
berättigade att godtyckligt göra dylika förändringar, men har ansett saken vara af 
sådan beskaffenhet, att den borde påpekas, hälst som genom ett dyligt förfaringssätt 
en värnpliktig lätteligen kan komma för sent till förrättningen och sålunda ådraga sig 
böter.

18950306   Tjänstgörande nämndemän  i Ramsele socken P Johansson i 
Stenviksstrand, P J Tellström i Terrsjö, J Nordberg i Krången.

Gårdfarihandeln. Länsstyrelsen har beviljat nedannämnde personer tillstånd att tills 
vidare under innevarande år inom länet idka s k gårdfarihandel: hustru N J 
Weiderman från Ramsele.

18950312   Flottningssammanträden.  Ordinarie bolagsstämmor med nedanskrifne 
flottningsföreningar hållas å Färnlöfs Hotell i Ramsele Fredagen den 22 Mars 1895: 
Nässjöån, Lafsån, Wigdån, Länglingeån, Isbillån, Qvarnån, Walasjöån och Ramnaån, 
Långsjöån. Ramsele den 9 Mars.  Styrelserna.

18950326   Tillkännagifves.  Apoteket i Ramsele är denna dag efter vederbörlig 
afsyning för allmänheten öppnadt.  Backen den 18 Mars 1895.  S D Chrigström, 
apotekare.



18950401   Från Ramsele.  Skrevs till Hernösandsposten den 29 mars. Årets första 
ordinarie kommunalstämma hölls härstädes den 26 i denna månad. Därvid föredrogs 
revisorernas berättelse över socknens kommunala räkenskaper och förvaltning, vilken
föranledde till några mindre anmärkningar, som skulle intagas till rättelse i nästa års 
räkenskaper.
Ansvarsfrihet beviljades räkenskapsföraren med vilkor dock av de rättelser dagens 
protokoll angåfve. Härefter beslöts att sockenstugan och särskilt rummen i övra 
våningen, vilka äro upplåtna för en småskola, skulle repareras, så att de blev varma 
och försedda med erforderliga luftventiler. Jämväl i kommunalrummet skall 
repareras, och uppdrogs åt hr T J R Beermann och johan Mattsson att under 
näskommande sommar låta verkställa reparationerna.
Kronolänsmannen S A Norlander befullmäktigades att under ett år, räknat från denna 
dag, vid rikets domstolar och ämbetsverk utföra och bevaka kommunens talan uti alla
frågor och rättegångar, som angå och kunna komma att angå kommunen.

Sedan den 24 och tills i dag har här snöat nästan  jämt och mycket snö har fallit, så att
den nu är ganska djup; det är dock idag 4 grader blidt, men luften är mulen.

Bron över Fjällsjöälven vid Nordantjäl är nu under välbehövlig reparation och 
Faxälvsbron vid Ramsele gamla kyrka är nyligen reparerad.

18950413   Lediga tjenster:  Lärarbefattningen vid fasta folkskolan vid Ramsele 
kyrka med lön efter lag samt Etthundra kronor för undervisning i slöjd. Bostaden 
utgöres av ett rum och kök i nedra våningen samt ett vindsrum.
Lärarbefattningen vid en å två stationer flyttande folkskola i Ramsele med lön efter 
lag samt Etthundra kronor för undervisning i slöjd.
Till båda tjensterna ega manlige, slöjdkunnige sökande att anmäla sig hos skolrådet 
inom 60 dagar från den 20 dennes.
Ramsele i Vesternorrlands län  den 10 April 1895. Å skolrådets vägnar Carl Åkerberg
vice pastor.

Från Ramsele skrevs den 9 dennes till Hernösandsposten:  En häftig snöstorm rasade 
här uppe torsdagen i förra veckan. På fredag och lördag föll det även ganska mycket 
snö, men vädret var eljest tämligen lugnt. Men palmsöndagen blev det åter en 
orkanlik snöstorm; resande ha berättat, att det på många ställen hopat sig så djupa 
drivor efter vägarna, att hästarna med knapp nöd kunnat ta sig fram.

Årets andra sammanträde med Ramsele tingslags häradsrätt har nu hållits å 
tingsstället härstädes. Det började i går och har avslutats i dag. Målens antal var 
ovanligt litet denna gång. Det vore väl, om allmänheten skola börja inse det skadliga 
uti de dyrbara rättegångarna, vilka ofta äro av sådan beskaffenhet, att de inte ens är 
värda lösen för protokoll och utslag. Det är under dyliga förhållanden man med skäl 
kan säga, att även den vinnande tappar.



18950418   Kallelse.  Borgenärerna till Jonas Jansson i Wallåsen vid Ramsele 
häradsrätt anhängiga konkurs kallas till sammanträde å tingsstället i Nyland Lördagen
den 4 nästa Maj kl. 4 e m för att emottaga sysslomännens redovisning och granska 
utdelningsförslaget. Ramsele den 11 April 1895. Aw Aug Norlander, Rättens 
ombudsman.

18950423   Pianostämning och reparationer verkställas av undertecknad, som snart 
anländer till staden. Anmälan i Bokhandeln. P Bergqvist. ( han är folkskollärare i 
Ramsele).

18950424   Ett Flygelpiano af C H Billbergs i Göteborg välkända tillverkning, 
utmärkt vitsordat f Edvard Grieg, finns till salu i Sollefteå, att beses hos Herr Otto 
Ohlsson. Närmare meddelar P Bergqvist Ramsele. Telefon nr 12.

18950425   Från Ramsele skrefs den 22 dennes till Herösandsposten: 
Sommarbudbärarne har börjat visa sig; den 19 dennes syntes sädesärlan här och i dag 
har en flock vildgäss låtit höra sig, stadd på dess resa norrut.
Vi har rätt varmt väder dagligen; i dag har här varit 8 grader blidt i skuggan. På 
nätterna fryser det icke häller något och bäckarne har börjat sorlande bryta sig fram i 
gladt språng mot de större vattnen.
Vi hoppas ock nu att snart få sommar, och detta vore synnerligen väl, hälst som 
foderbristen är ganska allmän. Hundratals lass ha körts dels från Hellgums 
järnvägsstation och dels från Jämtland, hvilket nog är ett tungt onus i dessa äfven i 
andra hänseenden, för landets tryckta penningetider.
Slädföret kan nu sägas vara så  godt som slut på de allmänna landsvägarne, men 
skogs körslorna pågå ännu delvis.
Fortfar väderleken dock några dagar att vara sådan den nu är, torde nog äfven dessa 
körslor sluta af sig själfva, och timmerflottningarne börja i stället, åtminstone de s k 
bäckflottningarna, ett arbete som gerna sökes af den icke jordbrukande manliga 
befolkningen.

18950429  Hushållningssällskapets kungörelse.  Premiering av nötboskap kommer bl 
a att äga rum........ För Ramsele Lördagen den 1 juni 1895........ Premieringsnämnden.

18950429   Färgläggning av fotografier efter ny medtod emottagess af Mia Ahlström. 
Adress Kamrer Engströmmer.  (Sollefteå)

  


