Visitation i Arjeplog 1848-02-13
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Anteckningar till Protocollet vid visitation i Arjeplogs Kyrka den 13de Februari
1848. Närvarande vid visitations tillfället, Herr Pastor Fjellström, vice Pastorn
och Scholmästaren Lindahl; S. m. Adjuncten Fjellström, Herr Pastor And.
Fjellner från Sorlsele samt en talrik Församling af Lappsk och svensk Allmoge.
S.D. Efter slutad Gudstjenst, hölls ett för tillfället lämpligt Tal från Altaret på
Svenska Språket; hvarefter frågor framställdes till Församlingen, hvilka
besvarades dels af v. Pastor Lindahl, dels och af Församlingen. Utaf de afgifna
Svaren anmärktes följande:
mom.1. Gudstjensten hade blifvit ordenteligen förrättad efter den antagna
Ritualen.
mom. 2. Husförhör hållas i Kyrkan både med Lappar och Nybyggare, vissa
högtider, samt med Lapparne skärskilt uti Löfmarks Capell.
mom.3. Lappska Allmogen klagade att vissa Nybyggare infinna sig uti
Löfmarks Capell med Brennvin, vid de tillfällen då Böndagar inträffa
derstädes. På sjelfva Kyrkoplatsen i Arjeplog utmånglades äfven Brennvin,
samt andra starka drycker, hvarom visitator hade tillfälle, att Sjelf
Öfvertygas, genom åsynen af många öfverlastade
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Personer, i synnerhet bland Lappska Allmogen.
mom.4. Lappsk och Svensk Gudstjenst hållas särskilt vid alla större helger.
mom.5. Lappska allmogen infinner sig vid Kyrkan mera allmänt Om
Storböndagarne, samt Juhl och Påskhelgen, men annars mera sällan.
mom.6. Communion förhör hållas af Pastor om LördagsAftnarne, då
Communicanterne låta antekna sig.
mom.7. Nattvards ungdomen beredes till dess första Nattvardsgång uti tre
veckors tid. Lappska Ungdomen beredes särskilt.
mom.8. Lapparne, hvilka sjelfva icke mägta undervisa sina Barn, anmanades,
att skicka sina Barn till missions Scholorna i Arvidsjaur och Lycksele.
mom.9. Någon Socken Schola hade Ännu icke kunnat komma i gång, ehuru v.
pastor Lindahl föredragit denna angelägenhet uti Sockne stämmor.
mom.10. Genom anställt Christendoms förhör med Lappska Allmogen särskilt,
utröntes, att innanläsning var oklanderlig bland Ungdomen, men förmågan att
fatta innehållet saknades. Samma förhållande egde rum med den Svenska
ungdomen. v. Pastor Lindahl gaf Församlingen det vitsord, att Christendoms
kunskapen var ganska medelmåttig.
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mom.11. Lappska Allmogen klagade deröfver, att vice Pastor Lindahl icke
vore lappska språket nog mägtig, för att vid christendoms förhör, kunna göra
sig begriplig för dem. v. Pastorn erkände väl sanningen av denna
anmärkning, men hoppades dock, att genom umgänge med Lapparne kunna
förkofra sig i Lappska Språkets kännedom. Att genom afläggande af
undervisnings prof, vederlägga tillmälet: dertill sade sig v. Pastorn icke vara
beredd.
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mom.12. Deremot anhöll Hr Pastor Anders Fjellner från Sorlsele, att genom
afläggande af undervisnings prof, få Ådaga lägga sin kännedom i Lappska
Språket; hvilket äfven skedde vid visitationen i Församlingens närvaro. Äfven
S.m. Adjuncten C.N. Fjellström Aflade undervisningsprof på Lappska Språket
vid samma tillfälle.
mom.13. Om Scholæbohlet i Arjeplog hade Visitator sig bekant, att det år
1820 blifvit, jämte Prestebohlet á Charta laggdt; att Scholæbohlet sedan den
tiden varit i många mans händer; att sista innehafvaren Ulr. Sundelin, försållt
Scholægården på en Auction, och enligt trovärdige mäns intyg sjelf inropat
densamma för en spottpenning; och slutligen hade förenämnde Sundelin, vid
en hållen Oeconomisk besigtning blifvit ålagd att verkställa 120 Dagsverken
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å Scholæbohlet, men hvilket blifvit overkställt; I anledning hvaraf
Scholæmästaren Lindahl äskade till och afträdes Syn å Scholæbohlet. Allt
detta hemställes nu till Maxime Venerandi Consistorii Uplysta bepröfvande,
med anhållan derjemte, att, derest maxime venerandum Consistorium, icke
skulle finna för godt, att fästa afseende på Underteknads särskilt ingifna
betänkande rörande Scholæboställenas, i Norra districtet, förfallna tillstånd,
och deraf följande stora kostnader för deras försättande i beboeligt skick, det
täcktes Consistorium förordna v. Pastorn i Sorlsele Ferdinand Sundelin, att
såsom närmast boende, öfvervara den äskade till och afträdes Synen.
mom.13. En Allmän brist på Abc Böcker, Luthers mindre Cateches och
Psalmboken öfverklagades.
mom.14. Vid sista Bokslutet innehade Kyrko Cassan i Contanter och Reverser
449 Rdr 39 Sr. Banco.
Arjeplog den 13de Februari 1848.
L. L. Læstadius
t.f. visitator.
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