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<sida1> 
Anteckningar till Protocollet vid hållen visitation i Arjeplogs kyrka den 14de 
Februarii 1858. Närvarande Herr Pastor Winnberg, äfvensom svensk och 
lappsk Allmoge. 

S.D. Efter slutad Gudstjenst hölls af undertecknad ett för tillfället lämpadt 
tal på svenska språket, efter hvars slut några frågor framställdes rörande 
församlingens tillstånd, hvilka frågor besvarades dels af församlingens 
medlemmar, dels ock af Herr Pastor Winnberg, och ansågs i anledning af 
de gifna svaren, följande böra till Protocollet antecknas. 

Mom.1. Allmänna Gudstjensten hade blifvit ordenteligen förrättad efter 
föreskrifven Ritual, särskilt på lappska och särskilt på [<finska> 
överstrykt ord] svenska Språket. 

Mom.2. Nattvard hålles så ofta församlingens medlemmar sådant åstunda. 

Mom.3. Nattvards ungdomen beredes i tre veckors tid till sin första 
Nattvardsgång. Den svenska ungdomen beredes särskilt och den lappska 
särskilt. 

Mom.4. Husförhör hållas med både svenskar och lappar i kyrkan efter 
pålysning. 

Mom.5. Pastor samt en del af församlingen intygade, att spirituosa finnes 
och brukas till öfverflöd under namn af Spanskt vin. Visitator anmärkte, 
att om hvar och en för egen del upphörde med bruket af Spanskt vin, 
skulle det upphöra att införas. Tillika framställdes för församlingen den 
skada och det förderf, som i allmänhet åstadkommes genom förtärandet 
af spirituosa. 

Mom.6. På tillfrågan om församlingens religiösa tillstånd, anmärkte Herr 
Pastor Winnberg, att i församlingen finnas några som mente allvarligt med 
sin Christendom. 

Mom.7. Under ett Christendoms förhör som anställdes med lappska 
allmogen den 13 Februarii, hade visitator tillfälle inhämta, att de yngre i 
allmänhet läste någorlunda försvarligt innantill, men förmågan att förstå 
och tillämpa det lästa styckets innehåll på sig sjelfva, saknades. Ibland 
mängden fanns likväl en och annan som ägde en klarare insigt i Nådens 
ordning. 
<sida2> 
Mom.8. Pastor framställde behofvet af kyrkogårdens utvidgande och var 
benägen att för detta ändamål afträda en del af Prestebordets gärde, med 
det förbehåll, att församlingen uppodlade ett stycke jord efter Pastors 
anvisning, motsvarande den jordvidd som intogs af Pastors gärde till 
kyrkogårdens utvidgande. Detta åtog sig nu församlingen att verkställa. 

Mom.9. Kyrkokassans behållning utgjorde vid sista bokslutet 1160 Rdr; 39 
Sr; 5 rst Banco. Fattigkassans behållning 77 Rdr 21 Sr 9 rst. Banco. 
Statsbidraget till fattige bland lappallmogen 100 Rdr Banco fördelas af 
fattigvårds Directionen. Äfven denna Socken har erhållit stora summor af 
gåfvomedlen såsom understöd efter sistlidne års mixväxt [missväxt]. 
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Mom.10. Vid en hållen af- och tillträdes-syn, hade Arjeplougs Prestgård 
blifvit utdömd såsom oduglig och församlingen har blifvit ålagd, att bygga 
ny Prestgård.  

Arjeploug, datum som ofvan 

 
L. L. Læstadius. 

n. v. Visitator  
i norra Lappmarks districtet. 
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