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<sida1> 
År 1854 den 11te och 12te Februarii, hölls visitation i Arjeplougs kyrka, 
hvarvid följande ansågs böra till Protocollet antecknas. 

Mom.1. Den 11te Februarii hade Lappska allmogen, efter skedd tillsägelse 
från predikstolen den 9de i samma månad, infunnit sig i kyrkan, hvarefter 
och sedan några verser i Lappska Psalmboken blifvit afsjungne, ett för 
tillfället passande tal på Lappska språket hölls af undertecknad. Efter 
talets slut anställdes  ett Christendomsförhör med den del af Lappska 
allmogen som var närvarande, hvarvid inhämtades, att de yngre läste 
med någorlunda färdighet innantill, i synnerhet de, som erhållit 
undervisning i Missions-scholan, hvaremot äldre medlemmar tycktes vara 
mindre hemmastadde i bokläsning. De flesta saknade insikt och 
erfarenhet i Nådens ordning. Vid detta tillfälle försökte äfven en 
Lappqvinna att försvara den gamla supseden, hvaraf man kan sluta huru 
kärt och oumbärligt bränvinet är för Lappallmogen i denna församling. 

Mom.2. Samma dag på eftermiddagen, förhördes några barn af förledet 
års Nattvardsungdom, som tillstädeskommit, hvarvid inhämtades, att de 
läste någorlunda innantill, men saknade förmågan, att redogöra för det 
lästa styckets innehåll. Då undervisningen förnämligast gått ut på 
utanläsning, så betviflar man icke, att Barnen deruti ega någon färdighet, 
ehuru erfarenheten visar, att detta minnesverk, föga inverkar på folkets 
seder. 

Mom.3. Den 12te Februarii efter Gustjenstens slut, sedan ett för tillfället 
lämpligt tal på Svenska Språket, hållits af undertecknad, framställdes 
några frågor, rörande Församlingens tillstånd, hvilka besvarades, dels af 
församlingen, dels ock af Pastor Lindahl, och ansågs följande böra i 
Protocollet antecknas. 

Mom.4. Allmänna Gudstjensten hade blifvit ordentligen förrättad, efter 
föreskrifven ritual, dock anmärkte någon 
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af Nybyggarena, att Gudstjenst icke alltid blifvit hållen på Lappska 
språket, då få Lappar varit närvarande i kyrkan. 

Mom.5. Husförhör hållas eftersom förr varit brukligt, efter pålysning i 
kyrkan, särskilt med Lappar, och äfven någon gång Communion förhör, till 
exempel i Löfmocks Kapell; likväl anmärktes af en Nybyggare, att dessa 
husförhör, aflöpa nog knapphändigt. 

Mom.6. Bruket av Spirituosa, sades vara mera i tilltagande än aftagande. 
Några Lappar anmärkte, att nybyggare möta Lapparne med bränvin vid 
deras återkomst från Fjellryggen, hvarmed ock mycket ofog och mycken 
förargelse bedrifves. Krono betjeningen anmärkte, att den som med 
Lagens magt ville ansätta Krögarebandet, kan icke vara säker till sin 
Person för öfvervåld. 

Mom.7. Nattvardsungdomen beredes till sin första nattvardsgång uti Tre 
veckors tid: dervid anmärktes, att Svenska och Lappska Barn bevista 
Skrift- Scholan på olika tider. 
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Mom.8. Samma klagan fördes nu som vid förra Visitationen, att 
Lappallmogen föga bevistar Böndagen i Löfmocks Kapell. 

Mom.9. På tillfrågan, huruvida Pastor Lindahl ansåg Församlingen ega en 
död kunskap blott, eller om det funnes något allvar i dess christendom, 
gafs undvikande svar. 

Mom.10. Kyrko-Cassans behållning vid sista Bokslutet utgjorde i 
Contanter och reverser 1016 Rdr 40 Sr Banco. Kyrkans förnämsta 
inkomstkälla bestod i räntebärande Capitaler och Vinören. Fattig-Cassans 
behållning utgjorde vid sista bokslutet 77 Rdr, 42 Sr och 9 rst. Banco. 

Mom.11. En Ambulatorisk Folk-scholæ Lärare vid namn Nordin, hade 
under detta årets lopp ankommit till Församlingen och börjat sitt 
Ambulatoriska lärarekall. Herr Nordin klagade dock öfver svårigheten, att 
kunna med någon framgång befrämja barnaundervisningen, emedan den 
Svenska delen af församlingen består af en- 
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staka gårdar. Härmed vidssogos [vidsågos] Pastor Lindahls redovisning 
öfver försålda Lappska böcker.  
 
Arjeploug den 12te Februarii 1854 
 

L. L. Læstadius 
n.v. Visitator i Norra districtet. 
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