1848-02-06 L.L.L utlåtande över en klagoskrift av P. Lundmark m.fl
[<339/1848> domkapitlets anteckning]
Till Maxime Venerandum Consistorium!
Å andra sidan stående klagoskrift af Pehr Erik Lundmark m.fl. har
Underteknad icke kunnat fästa synnerligt afseende, enär motiven till
klagomålen tyckas hafva sin grund uti enskilt hat till Presterskapet och till
ett annat Parti innom Arvidsjaurs Socken, hvarpå Ordet "Svärmeri"
häntyder. Klaganderne höra tydligen till ett parti innom Socknen, som för
sin syndiga säkerhet, blifvit af de såkallade [s]värmarena varnade: och
önska förthy, att fälla Pastor Engelmark, hos hvilken de icke finna hvarken
kraft eller förmåga, att qväsa "Svärmeriet", under förväntan, att få en
Sådan Pastor, som egde förmåga Att utrota Svärmeriet, och dermed gifva
klagandernes parti Offervigten[Öfvervigten]. Grunden och motivet till
detta Partis nitälskan om den verldsliga Lagens Efterlefnad, kan icke ligga
hvarken i den renade rättskänslan, eller i den Christeliga kärleken, utan
snarare i afvunden och hatet till ett annat parti; hvadan ock angifvelserna
sakna Allt moraliskt värde. Detta hindrar icke, Att angifvelserna i Juridiskt
afseende kunna ega sin giltighet; i detta afseende öfverlämnas
klagomålen till maxime venerandi Consistorii Uplysta bepröfvande.
Arvidsjaur den 6te Februari 1848.
L. L. Læstadius.
t.f. visitator.
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1848-02-06 Pehr Eric Lundmarks klagoskrift över "svärmeriet" i Arvidsjaur
Anförande till Wisitations Protocolet i Arwidsjaur den 6 Februari 1848.
Underteknade äro ganska Misnögda med wåran Herr Pastor Gustaf
Engelmark, för det han Lyst. och sammanwigt Tre underåriga Swenska
Drängar och en qwinsperson från skelefteå Som ej hörär Socken till och wi
aldrig will ha i wår församling, att han låtit skjutsa en gift hustru som
Sörjde och ängslade sig öfver sina Synder, till Piteå Lasarett utan manens
wetskap, att han ej infunnit sig Wid utlyst husförhör, att han ej rest i
Sockenbud till en Hustru som war så Sjuk att hon tycktes wara nära
döden och för wigtiga orsaker wille träffa Själasörjaren, att han ej försöker
stilla ett aldeles misledande Swärmeri, Samt att han har haft
Folksholestyrelsens ledamöter hos sig en hel afton samlade och ej kunnat
komma till wäga med Ordförandeskapet, att han warit på par brolop
[bröllop] men låtit bli att enligt 15 kap. 23§ i kyrkolagen å Embetes
wägnar afrådt brölopsfolket från alt oskik med dryckenskap och sorl: då
likväll Sådant har förefunnits m.m. alt detta tyckas wara fel och
förbrytelser emot lag och förordningar varföre wi i största ödmjukhet
anhålla dett Högwördige Herr Prosten af nit för församlingens andeliga och
lekamliga wäl låter dessa wåra klagomål komma till laga undersökning och
dom, Arvidsjaur den 6 Februari 1848.
I. Lundberg[?] i akavare
Johan Nilsson i malå ---näs
Pehr Eric Lundmark
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