Visitation i Arjeplog kyrka 1850-02-17
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Anteckningar till Protocollet wid hållen Visitation i Arjeploug, den 17de
Februarii 1850. Närwarande Herr Pastor Fjellström, vice Pastorn och
Scholmästaren Lindahl, samt en talrik Allmoge af Lappar och Swenskar.
S:D: Efter slutad Gudstjenst hölls ett för tillfället lämpligt tal på Svenska
språket af underteknad, hwarefter några frågor framställdes till Församlingen
och till Presterskapet, rörande Församlingens tillstånd; hwilka frågor
besvarades, och ansågs följande böra uti Visitations Actens Protocoll intagas.
Mom.1. Allmänna Gudstjensten jemte Skriftermål hade af vice Pastor Lindahl
blifwit förrättade efter antagen Ritual.
Mom.2. Husförhör hållas i Kyrkan både med Lappar och Swenskar, wid de
tillfällen då Allmogen kan samlas: äfwen hålles Catechismi förhör med
Lapparne i Löfmarks Capell.
Mom.3. Den del af Lappska Allmogen, som förhördes af undertecknad den
16de uti kyrkan, hade försvarlig kunskap uti innanläsning; men förmågan att
fatta det lästa styckets innehåll, saknades. Samma var förhållandet med den
Swenska ungdomen, som pröfwades af Visitator i Prestegården; sjelfwa
Christendoms kunskapen war wisserligen förswarlig; men denna bokstafliga
kunskap
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war död, och således icke åtföljd af någon märkbar sinnesförändring eller
synbar sedeförbättring.
Mom.4. Både Församlingen och Presterskapet intygade, att spirituosa ännu
icke hade helt och hållet förswunnit; ehuru Kongl Förbudet hade werkat
fördelaktigt till denna skadliga waras förminskning. Särskilt anmärktes, att
nybyggare från Jockmock insmuglade bränwin till den norra trakten af
Församlingen.
Mom.5. Vice Pastor Lindahl anmärkte Lappska Allmogens försumlighet, att
infinna sig wid Löfmarks Capell. Lapparne ursäktade sig dermed, att deras
hemwist ofta befunnos så långt från Capellet, att de icke kunde infinna sig,
samt att de af ofarbara floder hindrades, i synnerhet då regndigra somrar
inträffade.
Mom.6. Nattvardsungdomen beredes af vice Pastor uti Tre weckors tid:
sistlidit år hade endast Tre Swenska barn infunnit sig på Skriftscholan
Mom.7. Någon underwisningsanstallt för Lappska barn hade ännu icke blifwit
ordnad uti Arjeplougs Församling. Vice Pastor Lindahl är wisserligen
Stationerad Scholmästare, och lärer utan twifwel icke undandraga sig, att
uppbära den honom i egenskap af Scholmästare anslagna lönen; Emedlertid
hafwa Lapparnes barn uti flera år saknat underwisning så wäl uti sina
hemwist, som äfwen på kyrkoplatsen, af orsak, att inga Scholhus finnas,
hwilka förmodas blifwa uppbyggde sist inom trenne år. I anledning häraf
wågar Visitator hemställa till Maxime Venerandi
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Consistorii upplysta pröfning, huruwida icke Herr vice Pastorn och
Scholmästaren Lindahl må anses skylldig att draga försorg derom, att
åtminstone några af Lapparnes barn få njuta underwisning i sina hemwist,
intill dess Scholhuset blifwer färdigt.
Mom.8. Rörande Sockne Scholan, yttrade sig både Presterskap och
Församling, att då de fleste, så wäl Lappar som Swenskar, woro betungade af
fattigdom, hoppades Församlingen af gunst och nåde blifwa befriad från de
betungande utgifter, som Sockne Scholan medför. Att nybyggare uti de norra
Lappmarkerne wanligen äro uti torftiga omständigheter; att de utgöra blott en
liten del af Församlingen; samt att det för denna del af Församlingen skulle
blifwa ganska betungande att uppbygga och underhålla en Folkschola: derom
är ingen twifwel, hemställes fördenskull till Maxime Venerandi Consistorii
upplysta pröfning huruwida Folkscholan må kunna förenas med kronscholan
uti de Lappmarker, hwarest såkallade Kronscholor finnas, hwarom så wäl
Visitator, som Presterskap och Arjeplougs Församling anhålla Maxime
Venerandi Consistorii förord hos Kongl Majt, derest Maxime Ven. Consist.
täcktes hos Kongl Majt göra underdånig hemställan i ämnet.
Mom.9. Kyrkans ordentligen hållne
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räkenskaper utwisade en behållning af 646 Rdr 19 Sr och 3 rst Banco;
Fattigcassan hade en behållning af 51 Rdr 28 Sr 3 rst Banco.
Mom.10. Församlingen hade ingenting att anmärka mot Presterskapet,
hwarken i lära eller lefverne. Arjeplog den 17de Februarii 1850.
L. L. Læstadius
P.L.
n. var. visitator.
[Bilaga]
Redovisning för om händer hafda Lappska böcker.
Af Herr Doctor Grape i Piteå
emottagit till försäljning

Banco
Banco

150 st a.b.c. böcker, hwaraf försålda Transport kostnaden för motstående
44 st a 4 s
3/32/- böcker
4/32/50 st Högströms fråg-böcker försålda
14 st a 4 s
1/8/50 Rhens Catecheser, hvaraf försålda
19 st a 8 s
3/8/100 st Læstadii Bibl. Hist. hvaraf
försålda 28 st a 16 s
9/16/50 st Psalm och Evangelii böcker,

Saldo min skuld

14/20/-

____________________
Summa Rdr Banco 19/4/-
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försålda 3 st a 28 s

1/36/-

Summa Rdr Bco 19/4/ -

Gratis utdelade
till Lappm. Sjul Larsson i Suvisjaur[?]
1 a.b.c. bok och Högströms fråg-bok.
Till Lappm. Anund Andersson i
Låkten[?] 1 Psalm och Ev. bok.
Återstå således till nästa redovisning.
105 st a.b.c. böcker.
35 st Högströms frågböcker
31 st Rhens Catecheser
72 st Læstadii bibl. Hist.
46 st Psalm och Evangelii böcker
Arjeploug den 15 Februarii 1850.
E A Lindahl
vidi
L. L. Læstadius.
_
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