Visitation Jockmock Schola 24-25 Februarii 1850
<sida 1>
Anteckningar till Protocollet wid hållen visitation i Jockmocks Schola, den
24de och 25te Februarii 1850. Närwarande Herr Pastor G. Westerlund, i
egenskap af Scholans Inspector, samt Herr Magister Ulrik Sundelin, nu
warande Scholmästare.
Mom.1. Under pågående Visitation i Kyrkan den 24de Februarii, anfördes
klagomål emot Scholmästaren Sundelin af några Församlingens
Ledamöter, hwaraf följande ansågs böra intagas i Protocollet.
Mom. 2. I anledning af Församlingens klagomål, upplästes Högwördigste
Herr Biskopens skrifwelse till undertecknad, sålydande:
Wälärewördige Herr Prost!
Som alfwarsamma anmärkningar, ehuru icke i officiel wäg, blifwit gjorda
emot Scholmästaren Ulrik Wilhelm Sundelins beteende såsom
Scholmästare och wårdare af de honom anförtrodda barnen, så att han
skall bemöta dem med otillbörlig hårdhet, dels medelst en allt för sträng
aga, dels genom förmenande af nödigt lifsuppehälle: så får jag härmedelst
anhålla, att detta ämne vid skeende Visitation i Jockmock, måtte blifwa ett
föremål för Herr Prostens synnerliga uppmärksamhet och undersökning.
Förblifwer med all högaktning wälärewördige Herr Prostens tillgifne
Isr. Bergman
Hernösand den 3dje
December 1849.
<sida2>
Mom.3. Efter uppläsandet af denna skrifwelse, hwilken hufwudsakligen
instämmer med Församlingens anförda klagomål, genmälte
Scholmästaren Sundelin, att han, hwad agan beträffade, wisserligen funnit
sig nödsakad, att med strängare näpst behandla de mäst wanartiga bland
barnen, hwilka gjort sig kända för snatteri och andra oarter; men hwad
den sednare punkten beträffade, försäkrade Skolmästaren, att han försett
barnen med försvarlig föda.
Mom.4. Visitator fann sig i anledning af de anförda klagomålen föranlåten,
att fästa Herr Sundelins uppmärksamhet derpå, huru obehagligt det wore
både för honom sjelf, för barnen och för deras anhöriga, att han i
egenskap af barnalärare, icke kunde tillwinna sig aktning och förtroende,
att han genom kraften af den lära, hwilken han i egenskap af Lärare egde
att inplanta i barnens hjertan, borde werka på ungdomens för det goda,
tillgängliga sinne, hwarigenom barnens wanarter motverkades, och den
strängare behandlingen kunde blifwa öfwerflödig. Widare förklarade
Visitator, att Maxime Venerandum Consistorium kunde finna sig föranlåten
att förse Herr Sundelin med en medhjälpare, derest icke Sundelin
hädanefter ställde sig så uti sitt Embetes utöfning, att han kunde tillwinna
sig barnens och deras anhörigas förtroende.
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Mom.5. Herr Scholmästar Sundelin fann sig likwäl nödsakad erkänna, att
några barn under loppet af året afwikit från Scholan; och att detta icke
skett utan all anledning å Scholmästarens sida, kunde så mycket mindre
betwiflas, som Visitator hade sig bekant, att Lapparnes barn äfwen på
andra ställen rymt ifrån Scholan, då de haft grundad anledning till
klagomål öfwer elak behandling; hwaremot en sådan Casus alldrig
inträffat med barn, hwilkas lärare skickat sig så, att han tillwunnit sig
barnens och deras anhörigas förtroende.
Mom.6. Widare anmälde Enkefru Ullenius genom ett tillstädes varande
ombud, att hon, som af egna medel till Nådårs Predikanten eller
nuvarande Scholmästaren och vice Pastorn Johan Læstadius, utbetalt
Etthundrade Riksdaler Riksgälds sedlar såsom Scholmästare arfvode,
räknadt från September månads början 1847, till slutet af samma år, icke
af Scholmästar Sundelin erhållit den andel af Scholmästarelönen, som
enligt klagandens förmenande, bort henne tillfalla, enär nämnde Sundelin
welat räkna sig till godo Scholmästarelönen ifrån fullmagtens dato, ehuru
han icke tillträdt Scholmästare tjensten förrän 1848 års början; jemte
härmed bifogade räkning, utwisande Fru Ullenii rättmätiga fordran af Herr
Sundelin, för det hon, enligt ingångit accord med honom, åtagit sig, att på
<sida4>
Herr Sundelins bekostnad, emot ett betingadt arfvode af En Riksdaler
Banco om dagen, förse Sex stycken barn med nödig kosthållning, ifrån
den 1sta Januarii till den 27de Februarii 1848, yrkade alltså Enkefru Ullenius
det måtte Scholmästaren Sundelin till henne utbetala Femtioåtta dygns
kosthållning för Scholbarnen, med Femtioåtta Riksdaler Banco. Deremot
yrkade Herr Sundelin, att Enkefru Ullenius borde till honom återgälda,
honom tillkommande andel af Scholmästarelönen från fullmagtens dato till
1847 års slut, hwilken andel Enkefru Ullenius skall hafwa emottagit af
Kronofogden i Fögderiet. Denna sak hemställes till Maxime Venerandi
Consistorii upplysta pröfning.
Jockmock den 25te Februarii 1850.
L. L. Læstadius.
n.v. visitator.
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