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Anteckningar till Protocollet, vid hållen Visitation i Åsele Kyrka den 1 Januarii 
1844. — Närvarande Prosten Lindahl i Åsele Moderförsamling, Pastor Pehr 
Olof Grönlund från Wilhelmina Församling, Pastor Conrad Grönlund från 
Fredrica Församling; S. Min. Adjuncten Ol. Lindahl i Asele Församling, 
Scholmästaren Ant. Lindahl från Lycksele, samt större delen af Åsele, 
Dorothea och Fredrika Församlingars medlemmar. 

§.1. Efter ett kort tal från Altaret framställdes några frågor till Församlingen, 
rörande det formel[l]a i Gudstjenstens förrättande innom Åsele, Dorothea 
samt Fredrica Församlingar, hvaraf inhämtades, att Gudstjensten blifvit, i 
dessa trenne förenämnde Församlingar ordenteligen hållen så väl i Kyrkorna, 
som vid husförhör samt öfriga så kallade Extra förrättningar. 

§.2. På tillfrågan, om vördige Presterskapet förnummit någon lifaktighet hos 
sine åhörare i Christendomens praktiska utöfning, anmärkte S. Min. 
Adjuncten Ol. Lindahl att något alfvarligare nit i den vägen vore sällspordt 
innom Åsele Församling. Och då Visitator hemställde till Presterskapets 
öfvervägande, om icke ordsaken till den anmärkta ljumheten i Christendomen 
möjligen kunde tillskrifvas Lärarena, gaf någon af Åsele Församlings 
medlemmar Herr magister Ol. Lindahl det vitsord,  
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att sanningens ord af honom framställdes med nit och värma. 

§.3. Herr landshöfdingen och Riddaren Montgomery hade under sin resa i 
Åsele sistledne sommar Uppmanat Åsele Församlings medlemmar, att bygga 
sig en ny Kyrka af Sten i stället för den gamla, och nu snart förfallna 
Trädkyrkan. På tillfrågan, huruvida någonting blifvit rådgjort af Församlingen i 
den saken, svarades, att ännu ingenting blifvit beslutet; men att nuvarande 
Trädkyrka vore både förfallen och för liten för Församlingens folknummer, 
erkändes allmänt; hvadan Visitator Uppmanade så väl Presterskapet som 
Församlingen, att härom rådgöra på någon allmän Socknestämma, på det att 
något beslut kunde fattas, och materialier i tid anskaffas. 

§.4. Enligt afslutad räkning den 1sta Maji 1843 utgjorde Åsele kyrko Cassas 
behållning i utestående fordringar: 1476 Rdr 16 Sr Banco; samt Contant i 
Cassan: 69 Rdr, 43 Sr, 9 rst Banco. Fattig Cassans Behållning af samma 
Dato: 879 Rdr, 31 Sr 7 rst. Banco. - Bland Kyrko-Cassans inkomstkällor 
anmärktes 58 Rdr, 18 Sr 6 rst Banco, såsom influtne Räntemedel under året. 
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§.5. Pastor i Dorotea var af sjuklighet hindrad, att vara närvarande vid 
Visitationen i Åsele; dock intygade Dorothea Socknemän, att de voro nöjde 
med sin Pastor och att de mot honom ingenting hade att anmärka hvarken i 
lära eller lefverne. — Enligt afslutad Räkning den 1sta Maji 1843, hvilken 
räkning företeddes genom S. Min. Adjuncten Hammar utgjorde Dorothea 
Kyrko-Cassas Behållning: 682 Rdr, 45 Sr, 4 rst Banco, härunder inbegripne 
27 Rdr, 4 Sr, samt 43 rst. under året influtne Räntemedel. — Fattig Cassans 
Behållning af samma dato 300 Rdr, 34 Sr, 5 rst. Banco. 

§.6. Kyrko-Cassans Behållning i Fredrica utgjorde, enligt företedd räkning af 
Pastor Conrad Grönlund, 409 Rdr, 7 Sr, 3 rst. Banco, derunder inbegripne, 
under året influtne Räntemedel, 17 Rdr, 39 Sr, 11 rst. — Fattig-Cassans 
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Behållning i samma Församling: 280 Rdr, 19 Sr, 4ra rst. Banco, Allt enligt 
afslutad räkning i maji 1843. 

§.7. Den 2dra Januarii förhördes sistledne års Nattvards ungdom i 
Prestegården. Barnen, som hörde till Åsele Församling, läste i allmänhet 
redigt innantill,  
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men hade icke förmåga, att göra redo för det lästa styckets innehåll. — I 
afseende på Begreppets utbildning i ordets rätta förstånd samt i Nådens 
ordning, tycktes dessa Barn vara föga underbyggde. — ( Mag. Ol. Lindahl 
sades hafva afskilt de sämre eller mindre försigkomna Barnen, hvilka således 
icke blefvo förhörde jämte de öfrige.) — Missions elevernes Schole-Barn, som 
förhördes på samma gång, läste redigt innantill dels på Lappska dels på 
svenska, och gjorde äfven redo för det lästa styckets innehåll. Några Frågor 
efter Högströms lappska Frågbok, besvarades af de Lappska Barnen med 
färdighet, och tycktes dessa Barn i allmänhet vara belåtne med sin ställning 
samt med sine Lärare, bland hvilka Nordenstam, som var närvarande, 
förtjenar all aktning. Flere Lappar hördes äfven Betinga sig den förmånen, att 
få sina Barn intagne i Mission Scholorna, hvilket må anföras som bevis därpå, 
att missions inrättningen vunnit förtroende hos Allmänheten. Asele, Data som 
ofvan  

L. L. Læstadius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_ 
Original visitationsprotokoll / Domkapitlets i Härnösand arkiv / Landsarkivet i Härnösand / 


