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Antekningar till Protocollet vid förrättad Visitation i Arjeplog den 10de 11te 
och 12te Februarii 1844. Närvarande Missionairen och S. M. Adjuncten 
Ulrik Sundelin, Missions Catecheten Norberg, samt större delen af 
Församlingen. 

§.1. 
Den 10de Februarii hades förhör i Christendomen med den till Kyrkan för 
detta ändamål församlade Lappska Allmogen, hvaraf utröntes, att större 
delen läste dåligt innantill, och en del kunde alls icke komma fort i 
innanläsningen; begrepps utvecklingen var äfven dålig och klen, eller 
sämre, än man kunnat förmoda i en Församling, som utom Pastor och 
Missionair äfven innom sig hyser 4ra Catecheter som biträde vid 
undervisningen. 

§.2. 
Den 11te Februarii förehades Visitation i Kyrkan, hvarvid större delen af 
Svenska och Lappska Allmogen var närvarande. Efter ett på Svenska och 
Lappska Språket hållet tal från Altaret, framställde Visitator några frågor 
till Församlingen rörande Gudstjenstens förrättande m.m. hvarpå 
Allmogen svarade, att Gudstjenst väl blifvit ordentligen hållen i Kyrkan, 
men att husförhör, som i Prosten Sundelins tid äfvenledes blifvit hållne i 
Kyrkan i sednare tider blifvit nästan Alldeles uraktlåtne. Då Pastor icke 
var närvarande, så måste Visitator anmoda Missionairen och S. M. 
Adjuncten Sundelin, att gå i författning om husförhörs Rotars inrättande, 
alldenstund Kyrko-Lagens föreskrift  
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rörande husförhör icke kunde, utan påföljande ansvar åsidosättas. 
Församlingen tillsades äfven, att med beredvillighet fortskaffa 
Presterskapet ifrån Rote till Rote i den ordning husförhör utlystes. — Och 
då det egentligen hörde till Missionairens Embets åliggande, att besöka 
Lapparne i deras kåtor, förmodade Visitator, att, om detta åliggande med 
större flit och alfvar, än hittills upfyldes, skulle husförhör med Lapparne 
på detta sätt lättast kunna verkställas. 

§.3. 
Lappska Allmogen klagade öfver Cateche[te]rne Jungs och Paulus Jonsons 
försumlighet i Barna undervisningen, och anmärkte Somlige, att sedan 
den nitiske Catecheten Lars Pehrsson Uphört med Barnaundervisningen 
hade föga blifvit uträttat i den vägen. Visitator öfvertygad derom, att 
klagomålen icke saknade grund, men tillika inseende, huru svårt det är, 
att för närvarande finna dugliga Catechet-ämnen, finner sig föranlåten, 
att härom göra en skärskilt hemställan till Max. Vener. Consistorium. 
Emellertid åligger det Presterskapet, att till de försumlige Catecheterne 
icke utlemna, större andel af deras löner, än för den tid de verkligen 
tjenstgjort, hvaröfver Missionairen, sin Embets pligt likmätigt, eger att 
hafva noggrann Upsigt. — Enligt den praxis, som varit följd i Norra 
Lappmarkerne, bör en Catechet hafva tjenstgjort minst 6 månader om 
året, för fulla Lönen; och afdrages 1/6 del af Lönen för hvarje månad, han 
af denna tid försummat, samt i proportion derefter, för en kortare tid. 



Visitation Arjeplog kyrka 1844-02-10 

 

<sida3> 
§.4. 
Krono-Länsman Holmström, jämte den Uplystare delen af Allmogen förde 
klagan öfver det stora quantum Cognac, eller med Romm beblandat 
Brennvin, som af Skojare infördes, samt till Lapparnes och Allmogens 
förderf hemligen utmånglades, dels på Kyrkoplatsen, dels ock i Lapparnes 
hemvist; hvadan de klagande hemställde, om icke ett förbud mot införsel 
af allt spirituöst, af hvad namn det vara må, kunde af Höga Öfverheten 
utverkas. Visitator, som hört samma klagan föras i andra Lappmarker 
öfver det med Cognac eller Romm utblandade Brennvinets omåttliga 
införsel, vågar hemställa denna sak till Max. Ven. Consistorii högt Uplysta 
bepröfvande. 

§.5. 
På eftermiddagen anstäldes förhör i christendomen med den Lappska och 
Svenska ungdom, som genom Missions Catecheten Norbergs gående 
kring marknads platsen kunde sammankallas till Prestegården, deribland 
endast några få af sistledne års Nattvards barn voro tillstädes. I afseende 
på dessa måste samma anmärkning göras, som i §.1. är anmärkt, att så 
väl innanläsning, som förståndsutveckling, befunnos vara mycket sämre, 
än i södra Lappmarkerna: och synes detta beklagliga förhållande, 
åtminstone hvad Svenska Allmogens Barn vidkommer falla Lärarena till 
last. Något intresse för en så vigtig sak, som Barnaundervisningen, 
tycktes icke förspörjas innom denna församling, emedan hvarken Lärare 
eller Barnens föräldrar behagade vara närvarande vid detta förhör. 

§.6. 
Den 12te Februarii reviderades Kyrkans  
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Räkenskaper, hvarjämte Visitator lät Kyrkovärdarne samt Missions 
Catecheten Nordberg räkna de Contanta penningar, hvilka, enligt 
förhanden varande Räkenskaper skolat finnas i Kyrkokistan; och befunnos 
dessa medel vara af följande beskaffenhet:  
nemligen uti Sv. Bancosedlar               187:24 
     84,3 daler stycken i silfver      37:16 
     63 stycken 1/12 dels Rdr i silfver   14:- 
     91 stycken 1/24 dels Rdr i silfver   10:5.4 
     I koppar slantar        4:12.- 
     I Reverser     213:16- 
       __________________________ 

       Summa Rdr Bco:  466:25.4. 
 
Men enligt de af Hr Sundelin förda Kyrko Räkenskaperne skulle Kyrkans 
Behållning i Contanter och reverser utgöra: 644 Rdr, 47 Sr, 9 rst Banco; 
hvadan den yppade bristen 178,22 Sr 5 rst Banco; för hvilken brist 
hvarken Pastor Fjellström eller Hr Sundelin kunde göra nöjaktig redo, 
måste finnas innestående hos endera. Kyrkovärdarne anmärkte, att på de 
sednare åren inga medel blifvit nedlaggde i Kyrkokistan. Anmärkas bör 
äfven, att Pastor Fjellström, som för bristande minne icke kunnat 
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tjenstgöra de sednaste åren, hade ingen reda eller kunskap om Kyrkans 
Räkenskaper. — Visitator hemställer förhållandet till Max. Venerandi 
Consistori högt Uplysta pröfning. 
 
Arjeplog Data ut supra. 
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