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<sida1> 
Ante[c]kningar till Protocollet vid Visi[ta]tion i Arjepluogs kyrka den 15. 
Febr. 1852. Närvarande vid visitations tillfället Scholmästaren och v. 
Pastorn E. A. Lindahl, jemte en ta[l]rik Svensk och Lappsk allmoge. 

S:D: Efter slutad Gudstjenst, hölls af underte[c]knad ett, efter tillfället 
lämpadt tal på svenska språket, hvarefter några frågor framställdes 
rörande Församlingens tillstånd, hvilka besvarades dels af Församlingen 
och dels af vice Pastor Lindahl och ansågs följande böra till Protocollet 
anleknas [=antecknas]. 

Mom.1. Allmänna Gudstjensten har blifvit hållen ordentligen efter 
föreskrifven ritual, särskilt på Lappska, och särskilt på Svenska språket. 

M.2. Nattvards ungdomen beredes uti 3 veckors tid af v. P. Lindahl. De 
svenska Barnen undervisas särskilt och de Lappska Barnen särskilt. 

Mom. 3. Husförhör hållas i kyrkan med både Lappsk och svensk allmoge 
efter pålysning. Skärskilt hållas Communions förhör med Lapparne i 
Löfmarks Capell; likväl infinna sig Lapparne mindre mangrant vid detta 
capell särdeles den första Böndagen: 

Mom.4. En del af Lappska allmogen intygade, att brännvin ännu finnes 
hos Nybyggare; Men Lappska allmogen var sjelf icke särdeles benägen för 
absolut nykterhet. 

Mom.5. På frågan huruvida Pastor Lindahl, ansågo sin församling ega en 
död christendoms kunskap blott, eller en lefvande christendom 
<sida2> 
gafs ett undvikande svar; och hvad sederna beträffade, anmärkte v. 
Pastorn, att i denna som i andra Församlingar, kunde finnas en blandning 
af onda och goda seder. 

Mom.6. Vid kyrko räkenskapernes granskning, befanns kyrko cassan 
hafva en Behållning af 867.9.4. Banco. Kyrkans förnämsta inkomster 
består uti Ränlebärande [=Räntebärande] Capitalet, och vinören. 

M.7 Fattig Cassans behållning utgjorde 58:15.11. Fattig medlen uldelas 
[=utdelas] som vanligt till de mest behöfvande, och utfattige underhållas 
af Socknen, som betalar omkring 300 Rdr Rgs uti Fattigafgift 

Mom.8. Om hus förhöret i Kyrkan med lappar duen [den] 14 Februa[ri?]  

Mom.9. Pastor fjellström var icke närvarande. brannev[in] fanns på P. 
bord, 
_ 
/ Original skriven av L. L. Laestadius / Pajala kyrkoarkiv / 
(Protokollet fanns inte på Domkapitlets i Härnösand arkiv 2009) 
 
(Anm. På samma sida börjar "Antekningar till Protocollet vid hållen visitation i Gellivare Kyrka den 29 Febr 
1852.) 


