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<sida1> 
[<Med inlaga av Pehr Königsson för ett läsareparti.> Senare med 
blyertspenna gjord anteckning]  

Anteckningar till Protocollet vid förrättad Visitation i Sorlsele den 27de 
Januarii 1844. Närvarande Herr Pastor And. Fjellner, samt en temmeligen 
talrik allmoge. 

§.1.  
Efter ett kort tal från altaret framstäldes några frågor till Församlingen 
rörande den utvärtes Gudstjensten, Husförhör, m.m. hvarvid 
Församlingen väl ingenting lagstridigt hade att anmärka mot Pastor. dock 
anförde en Nybyggare vid namn From, att Pastorn på husförhör icke 
gjorde rätt åtskilnad mellan Lag och Evangelium, icke heller 
ändamålsenligt inskärpte läran  om husbönders och tjenares inbördes 
förhållanden. — Hufvudmannen för ett annat parti, Nämndemannen och 
Nybyggaren Pehr Königsson anförde dernäst några erinringar rörande 
bruket af Nya Handboken, hvilken han ansåg innehålla lärosattser, 
stridande emot Lutherska Bekännelsen, hvilket han uti en på stället 
inlemnad, samt härmed i afskrift bifogad skriftelig afhandling ville 
bestyrka: anseendes han denna omständighet såsom ganska 
magtpåliggande; alldenstund det vore en Samvetssak; och anhöll han 
således på egna samt öfriga likasinnades vägnar, att genom Max. 
Venerandi Consistorii Höggunstiga försorg en med välbemälte Auctoritets 
förord, beledsagad underdånig suplik, måtte till Kongl. Majt ingifven 
varda, om tillåtelse, att få igen den gamla Handbokens bruk vid den 
offentliga och enskilta Gudstjensten: Och då denna begäran icke hördes af 
någon motsägas, ansåg sig Visitator icke kunna med stillatigande denna 
begäran förbigå, eller från Protocollet utesluta, så vidt Maxim. 
Venerandum Consistorium täcktes derå någon Upmärksamhet fästa. — 
Pastor genmälde, hvad Froms an- 
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märkning angår, att han densamma icke vidkändes. För öfrigt vitsordades 
äfven af From Pastors ordentlighet och hjelpsamhet emot de fattige. 

§.2.  
På tillfrågan, om Pastor eljest hade något att påminna rörande 
Församlingens förhållande i allmänhet, genmäldes, att det parti, som 
kallades Läsare i allmänhet  förde ett fromt och stilla lefverne; men att de 
oordentligheter, som innom den öfriga delen af [<Förefollo> överstrykt 
ord] Församlingen föreföllo, vore af den art och beskaffenhet, att de 
kunde bäst afhjelpas genom lagligt beifrande vid vederbörligt Forum, och i 
afseende derpå återstode endast den önskan, hvaruti äfwen en del af 
Församlingen instämde, att Kronobetjeningen borde finnas oftare till 
hands innom Socken, än som nu vore händelsen, då Krons Länsmannen 
bodde i Lycksele. 

§.3.  
På eftermiddagen förhördes de, sednast till Nattvarden admitterade 
Skrifte Barnen, af hvilka likväl blott en del voro närvarande. Af detta 
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förhör inhämtades, att de fleste af dessa barn läste försvarligt innantill, 
och gjorde äfwen någorlunda redo för det uplästa styckets innehåll, ehuru 
mycket återstod att önska i afseende på Ordets rätta förstånd. Frågor i 
Salighetens Ordning efter antagna Läroböcker besvarades äfven nöjaktigt 
af de fleste. 

§.4.  
Den 28de Januarii infunno sig åtskillige af de så kallade Läsarena i 
Prestegården, bland hvilka 2ne partier Upträdde  
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med From, såsom hufvudman för det ena, samt Pehr Königsson såsom 
hufvudman för det andra. Båda hufvudmännerne förenade sig i vissa 
puncter rörande sjelfva Trosbekännelsen, som är antydd uti Pehr 
Königssons redan i Kyrkan ingifna Skrift; men i vissa villkorliga ting, 
såsom bruket af Snus, Caffe, Tobak samt moder i kläder o.s.v. kunde de 
omöjligen komma öfverens. From påstod, att en Christen icke borde lägga 
någon vigt på dessa utvärtes ting, utan bruka dem efter kroppens nödtorft 
och beqvämlighet; hvaremot Pehr Königsson anmärkte, att bruket af 
dylika ting vore blott en syndig vana, som en sann christen borde aflägga, 
så framt han ville undvika utseende af likställighet med verlden, hvilken 
likställighet icke kan stå tillsammans med en sann Christendom. Samtalet, 
som varade i flera timmar, hvälfde sig förnämligast omkring en husfru 
Greta, hvilken under utbrott af en exalterad sinnesstämning, dertill 
föranledd af syner och uppenbarelser, hade sjelf jämte andra lika sinnade 
qvinnor, kastat några, efter allmänna verldsmoder gjorda, klädes 
persedlar i elden, dem From, då han varit närvarande, tagit bort ifrån 
elden, visande medelst citerande af ett Bibelspråk: rifver edra hjertan och 
icke edra kläder, att det varit bättre, om  
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dessa klädes persedlar blifvit försålde, och värdet för dem användt till 
något nyttigt ändamål. — Ingendera af dessa parter fann sig öfvertygas af 
den andras skäl. 

§.5.  
Catecheten Sjuhl Nilsson anmäldes af Pastor Fjellner, till erhållande af 
någon påökning i sin lön, hvilken endast utgjorde, 16 Rdr. Banco. Nämnde 
Catechet är i activ tjenstgöring vid pass 10 veckor om sommaren, och lika 
lång tid om vintern; och har nu tjent i 5 år. ( Efter den beräkning, som 
man i Norra Lappmarken följer i afseende på tiden för Catecheternes 
tjenstgöring borde denna Catechet för 4ra månaders tjenstgöring, erhålla 
33 Rdr. 16 Sr. Banco, med vilkor, att hålla sig mat sjelf.) 

§.6.  
Kyrko Cassans Behållning vid sista Bokslut, utgjorde: 204 Rdr. 44 Sr. 5 
rst. Banco. Fattig Cassans Behållning 18 Rdr. 6 Sr. 9 rst. Banco. — 
Sorlsele Data ut supra. 
          L. L. Læstadius 
_ 
Original / Domkapitlets i Härnösand arkiv / Härnösands landsarkiv / 


