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Antekningar till Protocollet, vid hållen visitation i Lycksele den 11te 12te och 
13de Januarii 1844. 
 
§.1. 
Den 11te Januarii förhördes Missions catecheternes Scholbarn i 
Prestegården. Närvarande Inspector öfver Missions Scholorna, Pastor N. J. 
Sundelin; Missions Catecheten Fr. Nordberg, med Schola i Badstuträsk 6½ 
mil från Lycksele; Missions Catecheten C. Ludvig Tellström, med Schola i 
Knaften, 2 mil från Lycksele; Missions Catecheten Carl Jonsson, med 
Schola i Vägsele 21/4 mil ifrån Lycksele. — Alla Missions Catecheternes 
Scholbarn, läste med färdighet innantill både på Lappska och Svenska; 
hade dock icke mycken förmåga, att redogöra för det Uplästa styckets 
innehåll. Likväl voro de Barn, som stått under Tellströms ledning något 
bättre försigkomne i detta afseende. I afseende på förstånds utvecklingen, 
tyktes dessa Barn kunna jämföras med Nattvards barn i allmänhet. — 
Öfver hufvud kostar hvarje Barns undervisning 50 Rdr Rgs Årligen, då 
likväl en del föräldrar bidraga något till deras klädsel. 2 år är den vanliga 
tiden, som hvarje Barn hålles i en sådan Missions Schola. Uti Knaften 
underhållas och undervisas för Närvarande 22 Lappska Barn: 35 stycken af 
Byns Barn, njuta äfven undervisning på samma ställe, äfven som en del af 
den blifvande nattvards ungdomen från samma By, tidtals undervises. — I 
Badstuträsk underhållas och undervisas 20 Lappska Barn, samt 
ungefärligen 20 af Byns Barn, hvilka dock icke dagligen besöka Scholan, 
utom Några små. — Uti Vägsele underhållas och undervisas 17 Lappska 
Barn. — Lapparne hafva i Allmänhet förtroende för Mission Scholorna, och 
Barnen voro väl belåtne med sin Ställning. Under en tid af 4ra år hafva 234 
Barn, blifvit underhållne  
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och underviste i samtlige Missions Scholorna. Enligt Upgift af Missions 
Scholornes Inspector Upgå kostnaderna för samtliga missions Scholornes 
underhåll, år 1843, till 5983 Rdr 6 rst Banco, För dessa gynsamma 
resultater, har missions Sällskapet att tacka, först den skicklige Inspectorn 
för det träffande val han gjort af Catecheter och Elever; dernäst 
Catecheterne Tellström, Nordberg, Jonsson, Nordenstam, m.fl. hvilka helt 
och hållet Upoffrat sig för denna sak, och hvilkas namn hvar och en sann 
vän af en lefvande Christendom, vill finna skrefne i lifsens bok. Några af de 
Lappska Barnen skildes från sine Lärare med tårar, hvilket må vara ett 
bevis, att de njutit en öm föräldravård. 
 
§.2. 
Den 12te Januarii hölls Visitation i Lycksele Kyrka. Närvarande voro 
Församlingens Pastor Herr N. J. Sundelin, Scholmästaren And. Lindahl; S. 
Min. Adj. Olof Lindahl från Åsele, S. Min. Adj. Uno Sundelin från 
Wilhelmina, samt Missionairen Ulrik Sundelin från Arjeplog, jämte en talrik 
Allmoge. — 
 
Efter en Psalms afsjungande och ett kort tal från altaret, framställdes af 
Visitator några frågor till Församlingen, rörande det formel[l]a af 
Gudstjensten; hvarvid Församlingen Allmänt vitsordade sin Pastors 
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ordentlighet, nit och Skicklighet uti allt, som rörer den Allmänna 
Gudstjensten, Nattvardsgång, husförhör samt Nattvards ungdomens 
beredande; så att ingen af den talrika Församlin- 
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gen hade Någonting att anmärka mot sin Pastor hvarken i Lära eller 
lefverne. 
 
§.3. 
På Visitators tillfrågan, om Församlingens Pastor förmärkt något tekn till lif 
i Christendomens praktiska utöfning innom denna Församling, genmälde 
Herr Pastor Sundelin, att ehuru det öfverginge en syndig menniskas 
förmåga att bedöma, hvilka och huru många Rätt trogne Herren hade sig 
förbehållne, likväl han för sin del trott sig finna redligt nit och alfvar hos 
mången, omänskjönt ljumheten hos mängden icke kunde undgå Herr 
Pastorns och deras Uppmärksamhet, hvilka nu med tårar i ögonen, erkände 
Herr Pastorns nitiska bemödande under önskan och förhoppning, att 
Christendomens inre lif skulle småningom tändas. 
 
§.4. 
Den 13de Januarii på förmiddagen, sammankallades till Prestegården de 
Lappar, som nu befunnos närvarande, hörande förnämligast till Stensele 
Församling, med hvilka Visitator anställde ett förhör i Christendomen, och 
hvaraf utröntes, att de fleste läste redigt innantill i Lappska Psalmboken, 
äfven som förstånds utbildningen icke tycktes vara sämre, än man vanligen 
finner ibland annan Lapp Allmoge; dock tycktes sjelfva dialecten vara nog 
afvikande från den vanliga Bok-Lappskan.  
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§.5. 
Den 13de Januarii på eftermiddagen, anställdes i Prestegården ett förhör i 
Christendomen med sistledne Års Nattvards Barn, hvaraf inhämtades, att 
Barnen i Allmänhet läste med berömlig färdighet innantill; de fleste kunde 
äfven göra redo för det Uplästa styckets innehåll; och ehuru ännu mycket 
återstod, att önska i afseende på den klarare insigten i Ordets rätta 
förstånd och Nådens ordning, kunde det likväl icke undfalla Visitators 
Uppmärksamhet, att mycken möda och flit blifvit nedlaggd på dessa Barns 
förstånds utbildning i den Bokstafliga kunskapen. 
 
§.6. 
Enligt företedde räkningar, var Kyrko-Cassans Behållning, den 1sta Maji 
1843: 1963 Rdr, 39 Sr, 10 rst. Banco. Bland inkomstkällorna anmärktes 
114 Rdr Banco, influtne vinören, samt: 105 Rdr 46 Sr, 1 rst Banco, under 
året influtne Räntemedel. Fattig Cassans skuld sedan missväxt åren, 
utgjorde 212 Rdr. 
 
Lycksele, Data som ofvan. 

L. L. Læstadius. 
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