Visitation Gellivare kyrka och schola 1844-02-25
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Antekningar till Protocollet vid hållen visitation i Gellevare Kyrka den 25te
Februarii 1844. — Närvarande Pastor Johan Björkman, v. Pastor Henrik
Læstadius, samt Scholmästaren Gustaf Engelmark, men blott en ringa del
af Församlingen.
§.1.
Efter ett kort tal på Lappska språket, framställdes Några frågor till
Församlingen rörande den Allmänna Gudstjensten m.m. hvartill
församlingen svarade, att den Allmänna Gudstjensten jämte husförhör,
samt öfriga Presterlige förrättningar, blifvit ordenteligen fullgjorde. —
Husförhör hållas efter skedd pålysning i Bondbyarne, dit äfven Lapparne
tidtals infinna sig.
§.2.
Öfver Brennvinets missbruk klagades jämmerligen både af Presterskap
och Församling. Folket kommer till Kyrkoplatsen, men infinner sig icke i
Kyrkan. Romm och Gognac blandas i Brennvin, och införes mest af
Skojare från Finska sidan. Några, äfven bland Lapparne hördes önska
förbud mot införsel af alla slags spirituosa, af hvad namn det vara må.
§.3.
v. Pastor Henrik Læstadius, klagade deröfver, att Sörkaitums Lapp
Allmoge icke bevistar den Böndag, som förnämligast för Lapparnes skull,
firas i Killinge; hvaremot några närvarande Lappar genmälte, Att
Sörkaitum-Lappar äro denna tid för långt aflägse
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från Killinge, för att kunna Böndagen derstädes bevista. — Presterskapet
tillsades, att efter föregången varning, anmäla förhållandet vid rätten.
§.4.
Catecheten Hans Keinström vitsordades af Presterskapet såsom ganska
flitig att undervisa Lapparnes Barn; men hans lön utgjorde endast 12 Rdr
Banco. — Så vidt Ecclesiastik fondens tillgångar medgifva, borde denne
Catechet Upmuntras med 33 Rdr 16 Sr Banco, med villkor, att han skall
vara 4ra månader i Activ tjenstgöring, samt bestå sig kost sjelf, såsom för
catecheten i Sorlsele föreslagit är.
§.5.
Presterskapet klagade öfver brist på Lappska ABC-Böcker; Men visitator
Uplyste, att en ny Upplaga af dessa Böcker, vore genom max. ven.
Consistorii försorg, föranstaltad, och att bristen på dessa, för
Barnaundervisningen så nödvändiga Böcker torde snart blifva afhjelpt.
§.6.
På eftermiddagen förhördes de af sistledne års Nattvards Barn, hvilka nu
tillstädes kommit i Prestegården. Blott några af desse kunde läsa redigt
innantill, men ingen kunde redogöra för det lästa styckets innehåll. Uti
Nådens ordning voro dessa Barn icke mycket bevandrade. De fleste,
äfven Nybyggares Barn läste på Lappska språket sin Christendom, och
några
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få läste på Finska. Barnen hade blifvit undervisade i Skrifte Scholan i 14
dagars tid; men som de fleste äro, efter hvad Presterskapet Uplyste,
ganska okunniga vid ankomsten till Skrift-Scholan, så anmodades
Presterskapet, att förlänga tiden för Skrift Scholan till 3 a 4ra veckor,
samt att icke admittera i Christendomen okunniga, utan helldre låta
Barnen vara i Skrift-Scholan flere År å rad; Emedan den bokstafliga
kunskapen såsom enda villkoret för inhämtande af en lefvande
Christendom, dock likväl är möjlig att inplanta hos okunniga menniskor,
ehuru med något mera möda för Läraren; men brist på Bokstaflig
kunskap hos Allmogen måste nödvändigt falla Läraren till last.
§.7.
Kyrko Cassans Behållning den 26te Februarii 1844, befanns utgöra 144
Rdr 19 Sr Banco, sedan alla medel blifvit räknade i Kyrko värdarnes
närvaro. Vid v. Pastor Henrik Læstadii ankomst till Gellevare Församling,
funnos inga tillgångar i Kyrko Cassan. Uti Fattig Cassan hade detta år
inga medel influtit; Och v. Pastorn anmärkte, att Fattigas andel af
Bouptekningar samt af Sakören, icke blifvit af vederbörande
inlefvererade. Äfvenledes anmärkte v. Pastorn, att Allmogen i denna
Församling icke varit vand, att gifva Något till Kyrkan och de fattiga vid
förefallande Barndop, Bröllop och Begrafningar; hvarföre visitator, för att
förmå Allmogen dertill,
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lemnade en skriftlig Kungörelse, med Anmodan till Presterskapet, att
densamma från Predikstolen Upläsa vid nästinstundande Vårböndag,
samt dessutom skärskildt påminna hvar och en, att vid ofvanberörde
tillfällen komma ihåg de fattiga med några skillingar.
Gellevare, datum som ofvan.
L. L. Læstadius.
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