
L. L. Laestadius till Consistoriet ang. problem bland prästerna i Arjeplog 1844 

 

<sida1>[760] [<Ink. 4 mars 1844> Ankomstdatum hos Consistorium] 
 
Högvördigste Herr Doctor, Biskop, Commendeur af Kongl. Majts Nordstjerne 
Orden! 
 
Innan visitations Protocollerne blifva färdige, att till granskning insändas, 
finner jag mig föranlåten på förhand fästa Herr Biskopens Upmärksamhet 
derå, att det står illa till med <sida2>[761] Presterskapet i Arjeplog. Pastor 
Fjellström har förlorat allt minne, hvilket torde vara en följd af hans 
oordentliga lefnad; Han kan icke alls tjenstgöra. Missionairen och S. M. 
Adjuncten Ulrik Sundelin har vid flera tillfällen visat tekn till vansinnighet och 
kan således icke gerna förestå Pastoralvården. Jag vågar således ödmjukast 
föreslå S. M. Adjuncten Uno Sundelin i Wilhelmina till vice Pastor i Arjeplog. 
Och som Pastor Nils Johan Sundelin i Lycksele tyckes vara den enda, som kan 
möjligen återföra sin Broder Ulrik till redigare sinnesstämning, vågar jag i 
ödmjukhet hemställa till Herr Biskopens Uplysta bepröfvande, huruvida 
bemälte missionair må kunna adjungeras i Lycksele hvars Pastor, ehuru 
driftig och verksam, är ofta öfverhopad af flere Embetsgöromål, än 
<sida3>[762] han i en så stor församling hinner vederbörligen verkställa, 
häldst han derjemte måste bilda missions Elever, och inspectera Mission 
Scholorne. Pastor Pehr Olof Grönlund i Wilhelmina kan få medhjelpare från 
Landet i händelse han sådant äskar; häldst kunskapen i Lappska språket är i 
Wilhelmina icke så alldeles oumbärlig som i Arjeplog, hvarest en 
tjenstgörande Prest ovillkorligen måste kunna Lappska. — 
 
Anledningen till denna ödmjuka framställning är den bedröfliga ställning, 
hvaruti församlingen i Arjeplog blifvit försatt, derigenom att Presterskapet 
derstädes kommit på obestånd. Inga husförhör hafva blifvit hållna. 
Kyrkoräkenskaperne utvisa en brist i Kyrko Cassan af 150 Rdr Banco, hvilken 
brist ingen kunde göra redo för. Allmogen utan tillsyn, har förvandlat 
kyrkoplatsen till en allmän krog. o.s.v. 
 
Presterskapet i Jockmock och de öfriga Lappmarkerne, äro, så vidt jag kunnat 
inhämta ordentlige, med djupaste Högaktning framhärdar H. H. Doctorns, 
Biskopens och Commendeurens 
 

ödmjukaste tjenare 
L. L. Læstadius 

Jockmock den 20 Febr. 1844. 
 
<sida4>[763] [Adressfältet på brevet] 
Kongl. Majts Troman S. S. Th. Doctor. Biskop Commendeur af Kongl. Majts 
Nordstjerne Orden, En af de Aderton i Svenska Academien, Högvördigste, 
Herr Mag. F.M. Franzén 
Hernösand. 
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