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<sida1> 
Anteckningar till Protocollet vid hållen visitation i Arjeplogs kyrka den 17de 
Februari 1856. Närvarande Scholmästaren och vice Pastorn Herr C. N. 
Fjellström, Folkschole läraren i Malån, Herr J. Mörtsell samt en del af 
svenska och lappska Allmogen. 

S.D. Efter slutad Gudstjenst, hölls af undertecknad, ett för tillfället 
lämpligt tal på svenska språket, efter hvars slut några frågor framställdes, 
rörande Församlingens tillstånd, hvilka frågor besvarades dels af Herr 
Pastor Fjellström, dels ock af den närvarande swenska och lappska 
Allmogen, och ansågs, i anledning af de gifna svaren, följande böra till 
Protocollet antecknas. 

Mom.1. Allmänna Gudstjensten hade blifvit ordentligt förrättad efter 
föreskrifven Ritual, särskildt på lappska och särskildt på svenska språket. 

Mom.2. Communion hålles så ofta församlingen sådant äskar. 

Mom.3. Nattvardsungdomen beredes till sin första Nattvardsgång i tre 
veckors tid, hvarvid den svenska ungdomen beredes särskildt och den 
lappska särskildt. 

Mom.4. Husförhör hållas med svenska allmogen i Kyrkan, efter pålysning. 
Med lapparna hållas husförhör, då de låta anteckna sig till Nattvarden 
samt i Lermoks Kapell; och klagade vice pastor Fjellström deröfver, att 
ganska få lappar bevista Böndagarne i nämnde Kapell, hvartill vice 
Pastorn ansåg rätta orsaken vara den, att Presterskapet icke numera, 
såsom i fordna tider, kan medhafva bränvin till traktering. 

Mom.5. Ingen kunde neka att spirituosa finnes i denna församling till 
öfverflöd; men orsaken dertill kunde af ingen uppgifvas. Nybyggarena 
föregåfvo, att de icke kunna få någon hjelp af Lappen, utan föregående 
traktering. Krono betjeningen har tagit en del bränvin i beslag och en del 
deraf har blifvit med våld återröfvat, utan att gerningsmännen 
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kunnat ertappas. 

Mom.6. Mot Herr vice pastor Fjellström hade församlingen inga klagomål 
att anföra, hvarken i lära eller lefverne. 

Mom.7. Angående församlingens kristendomskunskap och religiösa 
sinnesstämning, tillkännagaf Herr vice Pastor Fjellström, att 
Kristendomskunskapen vore i allmänhet ganska medelmåttig och den 
religiösa sinnesstämningen i öfverensstämmelse dermed. 

Mom.8. Den 15de Februarii förhördes i Prestegården några af sistlidne 
[års] Skriftscholæbarn, hvilka befunnos ega färdighet i bokläsning, 
äfvensom någorlunda insigt i nådens ordning. 

Mom.9. Den 16de Februarii hölls ett Kristendomsförhör med lappska 
allmogen i Kyrkan, hvarvid utröntes, att de yngre läste, en del 
någorlunda, en del försvarligt innantill; men förmågan att fatta det lästa 
styckets innehåll, saknades hos de flesta. Att likväl de yngre ega den 
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vanliga bokstafliga kunskapen i Kristendomen, betviflas icke, ehuru denna 
kunskap är utan verkan på hjertat och sederna. 

Mom.10. Kyrkokassans behållning vid sista bokslutet, utgjorde 1064 Rdr 
33 Sr 5 rst Banco: Kyrkans förnämsta inkomstkälla består i vinören 4 Sr 
Banco af hvarje Skriftperson samt fyra tunnor vinsäd efter markegång. 
Fattigkassans behållning utgjorde 70 Rdr 31 Sr 1 rst Banco. Fattigbidrag 
af Staten till fattiga lappars underhåll, utgör 100 Rdr Banco, hvilken 
Summa utdelas till de mäst behöfvande lappar af fattigvårds directionen.  

Arjeploug, datum som ofvan 
L. L. Læstadius. 

P. L. 
n. v. Visitator i norra Lappmarks districtet. 
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