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18900104   Kontorsskrivaren Per Frisendal vikarierar som kronolänsman under 
januari och februari månader. Under Sven August Norlanders ledighet.

18900108   Telegrafverket upphandlar 300 telefonstolpar för sträckan Imnäs – 
Nordantjäl.

18900110   Telegrafverket upphandlar 300 telefonstolpar för sträckan Västanbäck – 
Imnäs.

18900111   P. O. Hammar i Härnösand annonserar att han biträder allmänheten i 
rättegångsaker bl a vid Ramsele ting. Måndagar, Torsdagar och Lördagar.

18900118   Joh. Norberg annonseras vara ombud för Brandstods- och 
livförsäkringsbolaget TOR.

18900118   S. E. Mårtensson Vedin i Hocksjö dömd till 4 månaders straffarbete för 
stöld.

18900120   Wilehard Franke öppnar filial i Viken den 15/2 för tappning av öl som 
kan hemköras till kunder. Onsdagar och Lördagar till Backe.

S. A. Norlander uppges vara ombud för Brand- och Livförsäkringsbolaget SVEA. 

18900121   Tjänstgörande nämndemän vid Ramsele ting Per Johansson i 
Stenvikstrand,  Jak Molin i Lungsjön, Jonas Söderqvist i Viken. 

Till godemän i skiftesverket har utsetts Joh. Norberg i Krången, Nils Isaksson i 
Nyland, Joh. Mattsson i Sel, Erik Persson i Flyn, Joh. Persson i  Vallen, Nils Nilsson i
Rensjön, Jonas Jonsson i Meåfors, E. M. Stenklyft i Nordantjäl.
Till ledamöter i Ägodelningsrätten Erik Johansson i Nyland, Per Olofsson i Holme.

18900125   Torparen E. O. Häggström har slagit arbetaren P. Andersson i Viken i 
huvudet med en stol, gav 3 månader i fängelse.

Meddelas att till Ström har överförts Stamåsen ett ½ mantal, Sporrsjönäs och 
Storhöjden vardera ett ½ mantal. Hemmanen Stamsele nr 1 och 2, Täxan nr 1 och 2.

18900129   Vid kommunalstämman den 21 december 1889 valdes till elektorer vid 
val till landsting J. Söderqvist i Viken och Jakob Molin i Lungsjön. Erik Bäcklund i 
Viken och Erik Johansson i Nyland till suppleanter.
Vidare beslöts att frågan om uppförande av fattighus uppsköts. Till kommunens 
revisorer valdes Johannes Norberg i Krången och Erik Gustaf Färnlöf i Nyland.



18900207   Till ärade kunders kännedom meddelas, att Sollefteå Bryggeri öppnat 
filial i Ramsele samt att dess fabrikat tillhandahållas såväl därstädes som efter 
reqvisition i kringliggande socknar, och utlovas samma punktlighet och skyndsamhet 
i ordres utförande, som alltid utmärkt huvudaffären. Sollefteå i februari 1890. För 
Sollefteå Bryggeri Joh. Pettersson.

Den märkvärdiga vintern. Ännu kan man säga: icke ett spår av vinter! Och vi är i 
februari, För ett par dagar sedan hade vi – 4 grader, nästan det kallaste vi haft, och nu 
är det åter tö.

Brev från Ramsele. Gatu- eller kanske rättare landsvägsbelysning i våra norrländska 
socknar torde ännu till och med i våra upplysta tider få räknas till sällsyntheterna. 
Sådan belysning har likväl den för sin naturskönhet bekanta socknen Ramsele nu 
skaffat sig. Längs efter landsvägen hafva nämligen på enskild bekostnad uppsatts ett 
tjugotal lyktor, som med sitt klara sken upplysa vägen och de vid denna stående 
rimfrostklädda träden, som gnistra, som om de vore behängda med diamanter. Äfven 
ett annat steg till framåtskridande och till fyllande av ett känt behov är man, i det 
framåtsträvande Ramsele betänkt på att taga nämligen inrättande av torgdagar. Heder 
åt dem, som ivra och arbeta för framåtskridande och upplysning.     P-n.

18900212   Dödsannons efter Berta Sigrid Maria Sjödin i Lillterrsjö. Dito efter Petrus
Einar Bergqvist son till P. Bergqvist.

18900214   Lafsåns flottningsförening, Aug. Naesström ansöker hos KB om 
fastställande av reglemente. (KB betyder Konungens befallningshavande = 
landshövdingen).

18900221   Lafsåns flottningsförening kallas till sammanträde på gästgivargården i 
Ramsele (vid denna tid avses Hotell Färnlöfs) ang utauktionering av flottnings 
uppdrag. Aug Naesström.

18900226   Meddelas född en son Maria och L. Molander.

18900303   Lungsjöåns flottningsförening kallas till stämma, gästgivargården i 
Ramsele.

18900305   Isbilåns och Qvarnåns flottningsföreningar kallas till stämma å 
gästgivaregården i Ramsele.

Ang bildande av Länglingeåns flottningsförening inbjuder Kungsgårde-Marieberg  
genom Erik Bäcklund till möte å gästgivaregården i Ramsele.

Kallas till bolagsstämma med  Vigdåns flottningsförening å Ramsele gästgivaregård.



18900307    Kallas genom Elias Eliasson Ramnåns flottningsförening till stämma å 
gästgivaregården i Ramsele.

Annons meddelas att P. Bergqvist är ombud för Brand- och livförsäkringsbolaget 
Norrland.

18900310  Auktion hålles å Krången Nr 2 och 3 1/72 seland Carl Johannes Bäckman,
genom G. E. Andersson.

18900312   Auktion hålles å Ramsele gästgivaregård ang Ste.nvikstrand No 1 2½ 
seland för barnen till Tarald Andersson, genom Sven Aug. Norlander.

18900322   Meddelas borgerlig vigsel för O. Magnusson Ramsele och Ingeborg 
Sörlin Östersund.

18900328   Meddelas att Sven Aug. Norlander i skrivelse till Kungl. Majt. Klagat på 
väghållningen och delningen av väg i Långsele.

18900402   Meddelas att roten Lampa m fl skall vakanssättas.

18900405   Meddelas att Per Erik Lundén Ramsele har avlidit.

18900416   Annons. För en i enklare matlagning kunnig Jungfru samt en duglig 
Dräng, båda helst troende, finns platser från den 1:a maj. Lönepretentioner och betyg 
sändas under adress ” M ” Ramsele.

18900421   Meddelas att de som har fordringar i boet efter P. Sundén i Ramsele må 
inlämna styrkta krav, S. A. Norlander.

18900425   Virkesägare, som innevarande år ämna tillsläppa timmer i Lungsjöåns 
vattendrag, böra till undertecknad före den 1 maj innevarande år insända uppgift över
timret i de olika distrikten samt amorterings- och flottningsförskott med 48 öre  i 1:a 
distr., 14 öre i 2:a distr., 6 öre i 3:e distr. Och ¼ öre för timmer i Nordsjön. Även de 
som tillsläppa timmer i Valasjöån och Ramnaån, böra samma tid till undertecknad 
inlemna uppgift samt amorterings- och flottningsförskott med 24 öre i 2 distr och 8 
öre i 3 distr.  Ramsele den 22 april 1890   T. J. H. Beermann.

18900503   Posterna affärdas till Rådom, Edsele och Ramsele Måndagar, Onsdagar 
och Lördagar kl. 10 e m. (sommartiden avgår post från Hernösand varje dag)

18900505   Kungörelse, I överensstämmelse med fastställda utsyningsförslag varda 
under instundande sommar inom nedan uppräknade revir å allmänna skogar till 
försäljning utstämplade antal bjelk och sågtimmerträd samt andra skogseffekter 
utsynade........... Ramsele ecklesiastika boställsskog 760 träd, dito Stomhemman 183. 
Östersund i Överjägmästare expeditionen den 26 april 1890.  Fr. Tigerhielm.



18900507   Herrar Virkesägare. Efter följande vattendrag nemligen..... Isbillån i 
Ramsele socken behagade före den 15 maj till undertecknad insända såväl uppgift 
över virkets läge och beskaffenhet  som amorterings- och ungefärliga 
flottningskostnader. Ramsele den 1 maj 1890.  Erik Bäcklund.

18900510   Ång. Edsele avgår alla söckendagar från Utanede till Helgums station kl. 
8 f m  och återvänder till Utanede kl. 3 e m. Obs. Båten står i förbindelse med 
blandade tåget, som går till Sollefteå  kl. 1  och kommer från Sollefteå kl. 2 e. m.
Styrelsen.

18900510   Handelsunderrättelser: Torgpriser i Härnösand den 10 maj 1890.
Nötkött 65 á 90 öre pr. kg., Fårkött 85 á 90 öre pr. kg., Kalvkött 40 á 45 öre pr. kg., 
Fläsk 90 a 100 öre pr. kg., Smör 1:75 a 1:88 pr. kg. Fisk Lax 1:50 a 2 kr pr. kg., 
strömming 18 öre pr. kg. Potatis 2:50 a 3kr pr. hl., Mjölk söt 13 a 15 öre, skummad 8 
a 9 öre pr liter., ägg 5 öre pr. Styck.

18900514   Fjällsjö Vattenkuranstalt i Ångermanland hålles öppen från 15 juni till 1 
september. Ovanligt naturskönt läge å Näset i Backe by vid Fjällsjöälven. I 
badinrättningen serveras Karbad, Tallbarrsbad, Salta bad, Ångskåp och Dusch mm. I 
Brunnssalongen: Naturliga och Konstgjorda miniralvatten. Läkarvården bestrides av 
provinsialläkaren D:r Wilh. Englund, som också meddelar massage och elektricitet. 
God restauration å Hyddan. Godt om rum i Backe by och för serdeles billiga priser. 
Tidningar i brunnssalongen, krocketspel och kägelbana. Post, telegraf. Telefon och 
apotek.................
Backe i maj 1890. Direktionen. 

18900514   Margarinsmör i parti och minut billigast hos Carl I Isaksson Hernösand.

18900516   Lärarinneplats vid flyttande mindre folkskola i Edsele kungöres härmed 
ledig till ansökan. Årlig lön 300 kronor. Ansökningar, ställda till skolrådet i Edsele, 
böra inkomma före den 1:a nästkommande juli. Edsele i maj 1890. Skolrådet.

18900517   Sammanträde. Lördagen den 31 Maj 1890 kl. 12 på dagen kallas samtliga
aktieägare i Edsele Qvarn Aktiebolag till sammanträde vid Utanede Ångbåtsbrygga 1 
P. O. Olssons lokal därstädes. Styrelsen.

Svenska Turistföreningens ombud i Ramsele är S. A. Norlander. Ångaren Sollefteå å 
traden Härnösand Sollefteå lämnar föreningens medlemmar 25% rabatt på 
biljettpriserna. Appelbergs hotell lämnar 10% rabatt på logi och vivre (mat) åt 
föreningens ledamöter.

18900521   Ångermanlands västra domsaga. Häradshövding J. A. Schartau har 
beviljats tjänstledighet för tiden 2 – 10 juni. E o notarien L. F. Maechel har förordnats
att tiden förvalta domarämbetet.



Ny kvarn i Edsele. Gamle Conrad Bleckert Fitinghoff, välbekant i orterna, lefver, är 
frisk och hurtig vid 85 års ålder. På latsidan har han aldrig legat hvarken i Norrland, 
Vermland eller var han färdats fram, bygga och bråka måste han ännu i sena 
ålderdomen. Hans sista bedrift i byggnadsväg är Edsele kvarn. Vilken den 5 maj 
högtidligen invigdes av pastor Hamrin.................

18900528   P. Bergqvist Ramsele inträffar inom kort för Pianostämning. Anmälan 
göres i fru Christin Lorentz frukthandel Hernösand  före den 8 instundande Juni. 
P. Bergqvist

Folkskollärartjänst, flyttande mellan tvänne stationer, kungörs härmed till ansökan 
ledig i Ramsele församling, inom 60 dagar efter första annonseringen i Post- och 
Inrikes Tidningar. Lön utgår efter lag. För undervisning i träslöjd, vartill sökanden 
skall vara kompetent, lämnas 100 kronors ersättning om året. Provs avläggande 
fordras av de på förslaget uppförda. För resekostnad lämnas skälig ersättning, högst 
35 kronor. Ansökningar ställs till skolrådets ordförande under adress Ramsele.

Ångaren Ramsele avgår alla söckendagar från Ramsele kl 8 fm. och 3 em. Från 
Edselebro kl 12 midd. Och 7 em. Bekvämt åkdon finnes för passagerare mellan 
Utanede och Edselebro.....

18900531   Tvänne småskollärarinne befattningar vardera flyttande mellan tre 
stationer, äro till ansökan lediga inom Ramsele församling. Lönevilkor 335 kronor 
jämte fri bostad under läsetiden och vedbrand. Tre månaders ömsesidig uppsägning. 
Ansökningar insändas före den 15 juli till skolrådets ordförande under adress 
Ramsele.  

18900602   Missionsmöte. Edsele kristna missionsförening håller sitt årsmöte den 5 
och 6 Juli, och börjar kl. 11 f. m.   I. Nylen.

Av skarlakansfeber har ett fall förekommit i Junsele, Gåreleselets by. Vederbörande 
läkare har besökt den sjuka.

Smörmarknaden. På England, Rapport från Carl Kruger & C:o, Göteborg d 29 Maj 
1890. Marknaden är fortfarande ogynnsam för svenskt smör, vilket för närvarande, på
grund av mindre god kvalitet och införseln högt pris av köpare tillbakasättes för 
grässmör från sydligare distrikt.

18900604   Sedan Ramsele kyrkostämma beslutat lägga nytt tak av svart jernplåt, 
Klosters Akt-bolags tillverkning – å socknens kyrka, ega hugade plåtslagare att till 
undertecknad inlemna skriftligt anbud å arbetets utförande, och skall arbetet
taga sin början sin början strax efter midsommar och vara utfört före den 1 Oktober 
detta år. Accordstagaren bör lemna till vederhäftigheten styrkt borgen för arbetets 
ordentliga fullgörande och ansvara dess hållbarhet under minst 5 års tid. Alla material



hållas av kommunen och är takets ytvidd cirka 12. 300 qv-fot slät yta.
Ramsele den 22 maj 1890.  El. Eliasson.

Allmänna sammanträden har Ångermanlands västra domsaga under innevarande års 
hösteting börjas:  i Ramsele tingslag den 29 september och andra sammanträdet den 
24 november i Backe, Fjällsjö socken.

18900604   Mäsk säljes i Hernösand tillsvidare á 1 krona per hektoliter vid Hernö 
bryggeri.

Dansskola i Sollefteå, En kurs i nutidens alla moderna societetsdanser och 
dansgymnastik öppnas av undertecknad. Fredagen den 6 juni kl. 6 em.  Fru Rosa 
Bruno.

18900607   Edisons Fonograf förevisas i Hernösand å Hotell Norrland Lördagen, 
Söndagen och Måndagen från kl. 3 e m.  Entré  1 krona. (sedermera även i Sollefteå)

18900613   Landstinget. Ramsele tingslag har till landstingsman återvalt 
hemmansägaren Håkan Hellhof i Guxås, till suppleanter ha valts hemmansägarna A. 
P. Hedström i Vestby och E. Sundqvist Näset.

18900618   Att borgenärerna uti urarva konkursen efter avlidne kassören Per Lundén 
i Ramsele blivit genom offentlig stämning kallade att sist klockan före tolv på dagen 
den 13 nästa augusti inför domaren i Ramsele tingslag å tingsstället i Backe sina 
fordringar bevaka, kungöres. Sollefteå den 11 juni 1890. På domarämbetets vägnar, 
J.A. Schartau.

Till distriktsläkare i Gudmundrå är från den 10 juni till den 1 oktober med. Lic. O. 
Bengtsson förordnad.  (sedermera till Ramsele)

18900718   Statistik........Befolkningstätheten är högst olika inom socknarna. Under 
det att Junsele, Ramsele, Anundsjö, Björna och Haverö har 2-3 invånare per kvadrat 
kilometer, har Gudmundrå, Bjärtrå, Hässjö över 20 innevånare per kvadrat kilometer 
medan Skön har över 210.....

Kungörelse. ...en från 21/4 seland Nr 1 Norra Lillterrsjö Ramsele socken, för alltid 
avsöndrad lägenhet, derå Anders Johan Lillberg erhållit lagfart 1884, utan föregående
utmätning säljas i den ordning, som för utmätt egendom finnes stadgat . Å lägenheten
som värderats till 1000 kronor, finnas nödiga åbyggnader, nya och i gott skick, utsås 
vanligen 9 kubikfots utsädesamt vinterfödas en ko och några små kreatur. Ramsele i 
Kronolänsmanskontoret den 25 juli 1890. Efter förordnande: Sw. Aug, Norlander.

18900804   Förteckning å landstingsmän och ersättare vid Västernorrlands landsting: 
Ramsele Tingslag: A. Naesström sågverksägare med ersättare Z. P. Rudén, 
nämndeman. J. E. Schödén handlande ersättare A. P. Hedström hemmansägare. H. 



Hellhoff f d nämndeman ersättare E. Sundqwist nämndeman.

18900816   Herrar sågverksägare. Plats som timmeruppköpare eller ombud, helst 
efter Ångermanälvens flodområde, sökes av 26 års man med fullkomlig vana vid alla 
förekommande skogsgöromål.......... Den härå fäster avseende torde godhetsfullt före 
1:a oktober vända sig till ” Fackman ”  Ramsele poste restante. 

18900818   Konsert i Ramsele kyrka hölls fredagen den 15 dennes af en manskvartett
blinda från Kungl. Institutet i Stockholm utexaminerade. Anföraren, herr N. A. 
Lagergren, utförde tvenne orgelnummer. Det omväxlande programmets samtliga 
nummer utfördes med god nyansering och sammansjungning....... den till 100 
personer uppgående publiken vara fullt belåten....., skriver -st till Hernösandsposten.

18900822   Drunknad. Från länsmannen i Ramsele har till länsstyrelsen i dag 
ankommet telegram av följande lydelse. I förgår upptogs ur Faxälven vid 
Ovanmolandet ett där uppflutet lik av okänd mansperson. Likets utseende utesluter 
icke möjligheten att den döda omkommit genom egen eller annans handaverkan. 
Länsstyrelsen har genom telegram förordnat medicolegal besiktning å liket.

18900901   Lingon. I större partier för export uppköpas. Offerter till Lingonexport, 
Stockholm S.

18900903  Unga Kanariefoglar, av Belgisk sångareras, till 5 kr per par, hos Otto 
Hedberg Edsele & Utanede.

18900905   Torsdagen den 2 instundande oktober kl 11 på dagen försäljas genom 
offentlig auktion, som förrättas å Hotell Appelbergs i Sollefteå, avverkningsrätten till 
följande skogs skiften: …........
Ett skifte i Meåfors, Ramsele socken, köpt av E. P. Nilsson, under en tid av 15 år från 
13/11 1884, all skog 8 eng. Tum 15 fot från roten och deröfver............Närmare 
underrättelser lemnas av inspektor I. U. Lidberg i  Helgum samt å C. L. Carlesons 
sterbhus kontor i Hernösand. Efter anmodan Victor Carlson.

18900910   Ångbryggeri  aktiebolaget i Gefle....... Filial i Ramsele, Föreståndare C. J.
Lindberg... C. W. Franke Sollefteå.

Auktion  i Ramsele sockenstuga på skogar från kronoparker och boställen den 22 
oktober 1890...........
Ramsele kyrkoherde boställe, Medskogsberget 428 torra träd, Bergigt landskap, 
gammal och vidt spridd skog. Dito Nöttjärnsberget561 träd, och 12 vidfällen. Dito 
Stomhemmanet, Skavåsen 580 träd, Dito dito Hökberget 260 träd......... Hernösand 
den 2 oktober 1890.   Gustaf Ryding.

Lärarinne befattning vid en 3 stationer flyttande småskola inom Ramsele församling. 
Lön 335 kronor utom husrum och vedbrand under lästiden. …. Till skolrådet ställd 



ansökan insändes före den 16 december detta år. Skolrådets ordförande Adr Ramsele.

Å exekutiv auktion som förrättas å Ramsele härads tingsställe i Backe, kommer 
följande fastigheter att till den högstbjudande försäljas........  Måndagen den 24 
november kl ett e m. Mårten Jakob Jakobsson Sjödins hemman om 2 3/8 seland under
Nr 1 i Norra Lillterrsjö..... är saluvärdet 4000 kronor och taxeradt till 2500 kronor.
Mårten Johanssons hemman om 7/40 seland under Nr 1 Hocksjö jemte ökeskatten 
11/40 seland Granåsen eller tillsammans 9/20 seland av förenämnda 
byar........Hemmanet är saluvärderat till 1500 kronor samt taxerat till 400 kronor. 
Sollefteå i Södra Ångermanlands övre fögderis kronofogdekontor den 10 oktober 
1890. And. Huss.

18901108    Ramsele Gästgivaregård. Viner och Spirituosa  utskänkes från och med 
den 1 i denna månad.
Ramsele Sprithandel är öppnad från och med den 1 dennes och försäljer därifrån 1 
såväl parti som minut Brännvin, konjak, punsch och viner. Goda varor ordinära 
priser.

18901112   Antagna skogsanbud. Länsstyrelsen har antagit följande vid auktion 
utstämpladt virke avgivna anbud: Ecklesiastika boställs skogar: …..
Ramsele kyrkoherde boställe: 760 träd á 5:64 E. Bäcklund, Ramsele; dito dito       
Stom mhemmanet 183 träd á 5:05 Frånö Nya AB, dito dito Medskogsberget 428 träd 
á 1:10 A. N. Hedlund i Helgum; dito dito Nöttjärnsberget 573 träd á 1:10 densamme; 
dito dito Skavåsen 580 träd á 1:50 densamme; dito dito Hökberget 260 träd á 1:37 E. 
Johansson i Nyland.

18901115   Slädföre. Under det vi här vid kusten har djupa vägar med dåligt väglag är
det, berättar resande, längre in i landet fullt slädföre. Allt från Ramsele västerut mot 
norska gränsen begagnas släddon. Snön ligger ganska djup ehuru marken ej är 
underfrusen.

18901117   Sjukligt. Nervfeber har yppat sig i Tunåsen Ramsele och difteri i 
Rusksands by Junsele. Vederbörande läkare har besökt de sjuka.

Vid ordinarie kommunalstämma  den 27 oktober beslöts bl a om ett anslag av 400 
kronor att utdebiteras å allmän fyrk åt provinsialläkaren för allmän mottagning av 
sjukbesök i närheten av Ramsele kyrka första lördagen i varje månad eller i händelse 
av förhinder första dagen efter det hindret upphört, allt under 1891.

18901205   Uti Brännvinsmagasinet i Ramsele försäljes i parti och minut från den 1 
nov. 1890  10 dubbel renadt Brännvin, cognac, arrac, flere sorters Punsch, Likörer 
och viner af bästa qvalitet.

18901206  Misstänkt dödsfall. Pigan Brita Erika Kallin i Stenviksstrand, 18 år 
gammal, afled den 27 förlidne nov. Hon hade af arbetaren Olof Olofsson i nämnde by



erhållit medicin mot förkylning, men medlet synes ej hafva haft önskad verkan. 
Flickan som förut varit illamående, blef sjuk. Hennes husbonde transporterade henne 
till lasarettet i Backe, där hon afled.

18901208   Försvarsrörelsen. Från Ramsele skrifves den 6 dennes till 
Hernösandsposten: Under sin mönstringsresa som kompaniområdes befälhavare höll 
löjnant Bergius i Ramsele ett anslående föredrag om vårt försvar. Cirka 50 personer 
tecknade sig genast som medlemmar i Hernösands försvarsförbund.

18901213   En telefonledning, omkring 17 km, är i dagarna öppnad från handlanden 
L. E. Molin i Edsta (troligen Edsele) till Ramsele telegrafstation. Ledningen tillhör hr.
Molin.

18901219   Försäkringsbolaget  Svenska Brand ombud i Ramsele  Handlanden E. G. 
Färnlöf.

18901220   Telefonförbindelse mellan Ramsele och Edsele. Vi ha i vårt föregående 
lördagsnummer delgivit allmänheten, att telefonledning nu är uppsatt mellan Ramsele
och Edsele det den ingår till handlanden L. E. Molén. Men genom korrekturfel kom i 
notisen att stå i stället för Molen, Molin. Till oss skrives från Edsele, att ledningen är 
bekostad av hr. Molén, men meningen är att till våren tillkoppla flera ledningar från 
andra handlare i socknen ävenså från Helgums ångbåtsbolags kontor i Edsele.

18901222   Domareförordnande. Svea hovrätt har förordnat e o notarien W. 
Holmberg att vid sammanträde i och för avslutande av årets hösteting med Ramsele 
tingslag handlägga förekommande konkursärenden.

 

 

 
 
  


