
S C R I P T U M N R 1 5 
Red. Egil Johansson 

Rapportserie utg. av Forskningsarkivet 
vid Umeå Universitet 
ISSN 0284-3161 

"...FÖRA DEM TIL BÄTTRE LIUS 
I CHRISTENDOMEN..." 

Undervisningen vid Jukkasjärvi skola 
och i Jukkasjärvi församling 

åren 1744-1820. 

SÖLVE ANDERZÉN 

BILAGOR 

F O R S K N I N G S A R K I V E T 
BOX 1441 
901 24 UMEÅ Tel. 090/166571 Fax. 090/166643 

SEPTEMBER 1989 



112 

Haller 1896 ss.141-147. 

Bilaga I. 

Förlag  till Kyrko-reglemente  för  Lappmarks Försam-
lingarna, upsfäldt  af  Hernösands  Consistorio. 

o 

§. I. I the flästa  Kyrkorne hålles, utom the stora Ars hög-
tiderne och the allmänne bot- och bättringsdagarne guds-
tjenst hwar annan Söndag; men bön hålles alla Söndagar, 
så wida någon Präst är tilstädes: åleggandes härjämte 
Prästerskapet förmana  sina åhörare, at the med gudeliga 
ölningar äntå i sine hemwister alla Sabbaths dagar helige 
hålla. 

Folket i Lappmarken kan på the fliiste  ställen och the fläste 
tiderna af  året icke oftare  til något antal församlas;  til förtigandes, 
at Prästerne, som med resor och hnsbesök kunna annorstädes åstad-
komma större nytta, icke synas böra med gudstjenstens förrättande 
alla Söndagar hemma blifwa  therifrån  hindrade. 

§ II . Ealler någon Högtids eller Apostle-dag in i weckan 
förr  then Söndag, tå gudstienst skjer. then samma fires 
om lördagen; men kommer then i nästföl  jande wecka, 
hålles then på måndagen. 

På thet Lapp-allmogen, som gemenligen har stort beswär at 
til kyrkan framkomma,  må på en gång få  betjena sig af  twänne 
helge-dagar. 

§ III . Som Pinges-högtiden gemenligen infaller  på then års-
tiden, tå swåraste wäge-laget är i Lappmarken, så bör 
then wäl firas  then rätta tiden, ther någon församling  af 
Lappar och nybyggare kan komma tilstädes; men nästa 
mässo-dag efter  förfallet,  som hålles anten uti eller under 
fiällen,  förldares  Pinges-dags Evangelium, i stället för  thet 
eljest wanliga Söndags Evangelium, och fires  Christi Him-
melfärds-dag  lördagen förut. 

Eljest skulle större delen af  Lapparne aldrig få  höra Texterne 
om Christi Himmels-färd  och then Helige. Anda förklaras,  som thet 
förr  thetta skjedt. 
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§. IV . Storböndagarna firas  tlie tider, som, efter  hvarje Lapp-
marks beskaffenhet,  beqvämligast pröfves,  eniigit Ivongl. 
Maij:ts Xådiga skr if  velse den 4 febr.  1744. 

§ . V . På tlie ställen oeli tider, som Prästen ej är med några 
andra förrättningar  sysslosatt, men likaväl någon del af 
församlingen  kan på några timars tid v id kyrkan sig 
inställa, hålles gudstjenst livar söndag, tå the hafva  at 
flitigt  komma tilstädes, v i d vi jte, som nedanföre  sägs. 

§. V I . Som vissa kyrkor äro, ther någon tid af  året, i syn-
nerhet om- vintern, inga åhörare kunna sammankomma, 
så söke tå Prästen sina åhörare på the orter, ther the 
vistas, och. hålle för  them gudstjenst. 

§ . V I I . Til följe  af  §. 22 Cap. X X I V . Kyrkolagen, bör 
så väl hvar Pastor, som andre Präster låta sig angelägit 
vara, at mellan mässodagarne på the tider af  året, som 
skje kan, besöka sina åhörare i theras hemvister, them 
med Guds ord at undervisa och til alt godt förmana,  tå 
them äfven  åligger söndagen emellan, tå mässlöst blifver 
v id kyrkan, hälst ibland the mäst nflägse,  at hålla guds-
tjenst antingen i någon Lappby eller nybyggare-torp, eller 
thertil upbygd stufva.  Härom bör Prästen under sin 
resa, några dagar förut  låta utgå kundgiörelse, så fram t 
thet ej mässodagen i kyrkan kunnat pålysas. 

§. V I I I . Och som på sådana ställen äfven  the vanlige mässo-
dagarne större antal af  folck  ofta  kan församlas  än v i d 
kyrkan, bör ock tå på något dylikt ställe gudstjenst ut-
lysas och hållas; varandes Scholiemästaren skyldig at, 
i># en sådan Pastoris frånvaro,  förrätta  gudstjensten liemma. 
A r insfen  Scholaemästare eller annan Präst v id kvrkan, 

o * ' 
bör gudstienst hållas, ther största antalet af  Lappar be-
qvämligast kan sammankomma, vare sig vid kyrkan 
eller annorstädes, hvilcket vederbörande Präst i god tid 
förut  bör kundgjöra. 

§ . I X . Tå åhörarena, efter  theras kyrko-tour, böra sig in-
ställa, vare the plichtige sig v i d kyrkan infinna  til mid-
dags-tiden dagen förut,  börandes Prästen efter  middagen 
hålla med ^them Catechismiförhör,  hvilket slutes med 
aftonbön.  Afvenledes  bör ock Cateehismilära och förhör 
hvar Sön- och Högtidsdags-morgon tå Gudstienst hålles 
och ej ottesång blifver,  förehafvas,  åtminstone en tima. 

§. X . I förberedelsen  til predikan förklares  altid genom 
korta fråsror  och svar ett stvcke af  Catechesen, 

O " 

hvilket jämte Textens förklaring  ej bör gå längre ut än 
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en half  tima, om icke, ther både Lappska och Svenska 
tillika predikas, något längre. Altsammans måste efteråt 
flitigt  repeteras. 

§. X I . Xär flera  Högtids- eller prediko-dagar följa  på hvar 
andra och folcket  förthenskull  blifver  längre qvar, bör 
ock Catechismi lära flitigt  drifvas  efter  middagen, jämte 
ytterligare påminnelse af  thet the i predikan lärdt. 

§. X I I . Om emellan prediko-dagarne är en söknedag, såsom 
Store Böndagarne firas,  bör äfven  tå Catechismi förhör 
hållas efter  morgon-bön, åt minstone en tima, och för 
afton-bönen  likaledes. 

§. X I I I . Äro lärarena flere,  böra Communicanterne särskilt 
examineras, och ingen til communion släppas, som ej 
befinnes  äga then kundskap, at han med nytta kan begå 
then helige Nattvarden. Scholeemästaren må v id sådana 
tilfällen  biträda Pastor. 

§. X I Y . AVid hvart Catechismi förhör  bör väl Prästen altid 
i möjeligaste korthet igenomlöpa the nödigaste frågor, 
som höra til Christendomen för  theras skull, som sällan 
kunna sådana förhör  bivista; men icke thess mindre bör 
ett särskilt stycke af  Catechesen i sönder flitigare  drifvas 

«/ c? 
och i få  frågor  eller puncter them föreställas  at en annan 
gång gjöra beskjed före. 
Samma läro-sätt brukas ock v i d husbesök, utom thet 
som hvar nitisk och rättsinnig lärare eljest finner  thervid 
nyttigt och nödigt, efter  omständigheterne, at i acht taga. 

§. X V . Som the enfaldige  mycket hielpas therigenom, at 
man v id frågor  och svar, så vida möjeligt är, altid be-
håller samma ordasätt, bör äfven  thet skje, och then. 
öfversättning  af  Lutheri Cateehes, som år 1744 blifvit 
tryckt, allestädes ord ifrån  ord brukas och behållas. Före-
kommer något ord någorstädes obekant, uttydes thet strax 
med ett lika gjällande, som bekant är och behålles thet 
förra  likafult.  Och på thet i Lappmarken en öfver  alt 
bekant dialect må kunna ärhållas, böra Prästerne så väl 
i predikningar, som förhör  och allmänt tal följa  the 
böcker, som förenämde  år till Lapparnes tjenst blifvit 
uplagde. 

§. X V I . Wid Catechismi examina, så ofta  som skje kan, 
men i synnerhet vid husbesöken, bör Catechesations-
hoken vara vid handen och hvars och ens framsteg  flitigt 
anteknas. 

§. X V I I . Ingen Präst låte lysa mindre vige the Personer 



tilsamman, som ej äga tilräckelig kundskap uti sin 
Ohristendom. 
Må ock ingen som är af  then ålder och beskaffenhet  at 
han kan lära, efter  ett års förlopp,  sedan thetta kundgjöres, 
träda i ächtenskap med mindre han kan Lutheri Cate-
chismum; men efter  tre års förlopp,  ingen, som ej ock kan 
någorlunda läsa i bok. Och gjöres thervid ingen exeep-
tion, utom föregången  undersökning v id Probste-tinget. 
Befinnes  tå någons giftermål  vara oumgiängeligit och ej 
tåla drögsmål, tillätes thet med thet wjte, at vederbörande 
sielfmant  betalar til kyrkan årligen ifrån  1 til 4 D:r 
Silfrmt,  alt efter  hvars och ens förmögenhet,  ända til 
thess han lärdt sig, hvad han förut  bordt kunna. 

X V I I I . Inga föräldrar  måga förlofva  sina Söner, innan the 
fylt  sina siutton eller aderton år, i följe  af  Kongl. 
Maij:ts Nådige bref  d. 15 febr.  1745, samt them tillåtit 
blifvit  at begå then heliga nattvarden. 

X I X . Til ächtenskap lyses allenast en Sön- eller Högtids-
dag å predikostolen, hvarefter  med vigslen hafves  an-
stånd til nästa mässoda°r eller 14 dagars tid. Men om 

O CT 
brudgummen är ifrån  en främmande  församling,  tillåtes 
ingen lysning mindre vigsel, förr  än han upvisar sin siäla-
sörjares bevis om sin hinderlöshet. 

Then til ächtenskap vanliga lysningen, tre Söndagar å rad, 
kan i Lappmarken icke beqwämligen behållas, har icke eller förr 
thetta allastädes kunnat så noga i ac-ht tagas, emedan i the fläste 
kyrkorne gudstjenst hålles allenast hvar annan Söndag på några 
ställen, och icke alticl thet. I anseende hvartil, hvarjehanda olä-
genheter, genom tidsens utdrächt, skulle för  Contrahenterne för-
orsakas, hälst om våren, tå års-tidén fordrar,  at the ofördröjeligen 
måste begifva  sig til fiällen. 

X X . Hvar Präst må öfver  sina förrättningar,  i synnerhet 
resor och husbesök, hålla en kort journal, som vid vi -
sitationerne up vises och summe-vis i Probste-boken in-
föres. 

X X I . The Lappar, som hafva  en dags-resa til kyrkan och 
therunder, böra infinna  sig hvarannan Söndag; the, som 
hafva  längre, och ända til två dags-resor, hvar fierde; 
the öfrige  alla, hvar siette söndag, utom stora års hög-
tiderne och Store bönedagarna. Kommer tå ingen tilstä-
des, böte husbonden för  hvar högtid och Storböndag 1 
D:r och för  hvar söndag 12 öre Silf:rmt. 

X X I I . När Prästen besöker Lapparna i theras henrffister, 
och i någon Lappby eller annorstädes håller gudstjenst, 
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böra alla församla  sig, som i neigden äro ocli kunna la 
kundskap therom, utan at therigenoin befrias  ifrån  före-
nämde kyrko-tour, v id v j te af  6 öre silfirmynt. 

§ . X X I I I . Lappmannen bör ej thermed vara ursächtad, at 
en allenast af  thess hus kommer hvar gång til gudstjenst; 
utan böra af  kvart hushåll så många infinna  sig, som ej 
nödvändigt til thess hus- och boskaps-skiötsel hemma 
betarfvas. 

§ . X X I V . Så bör han ock med sitt husfolck  til skiftes  bi-
vista gudstjensten, och ej husbonde eller matmoder an-
tingen sielfve  alt för  länge uteblifva,  eller afhålla  sitt 
folck  therifrån.  Then som treskas och ej åtminstone 4 
eller 5 gånger om året in ån ner sig v id Gudstjensten, 
böte för  hvar gång, som fattas  i thet antalet 2 D:r 
Silf:rmt;  Dock gjöra så måuga gånger ej fyllest  för  andra, 
än them, som en stor del af  året uppehålla sig i fiällen. 

§. X X V . Lappen må väl bivista Gudstjensten ther honom 
faller  beqvämiigast och tage thervid bevis af  then präst, 
som han hörer; dock må han ej hela året eller flera  må-
nader å rad afhålla  sig ifrån  then församling,  som han 
lyder under; utan hålle sig hvar och en til sin egen för-
samling och siäle-sörjare, åt minstone at han några resor 
om året har tilfälle  at förhöra  honom i thess Ohristen-
dom: Eljest böte han 16 öre Silfrrmt. 

8. X X Y T . Then vanarten • at ifrån  Kvrko-s:åns: med hotelser 
f  V "w 

afhålla  andra, som annars thertil äro villige, och tvinga 
O ' o 

them til sammangaddning at ingen må gå eller infinna 
sig ifrån  någon viss tract eller by, på thet alla måtte 
gjöra ett i sina falska  ursächter, vare strängeligen för-
buden. Beträdes någon med så gudlöst förehafvande, 
böte fierde  delen af  sin renmacht, eller plichte med 10 
par spö. 

§. X X V I I . The, som äro så vårdslösa, at. fast  the äro på 
platsen närvarande, ther gudstjenst hålles, ligge the icke 
thess mindre i sina kåtor hemma eller ute under guds-

C O 
tjensten, examina och bönestunder, som om marknads-
tiderne i synnerheet plägar skje, böte för  gudstjensten 1 
D.T men för  hvar examen och bönestund .16 öre Silfrrmt. 
Träffas  någon på sådana tider i någon borgare- eller an-
nars man stufva,  böte ock then som hyser, lika mycket. 

3 * 1 * 
§. X X V I l I . Vare ock Lapparne förbudit  at Söndagarne gå 

i borgare-husen, förr  än Klockan 4 efter  middagen, v i d 
vjte för  borgare eller X y byggare, som them hyser och 
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inlåter 1 D:r och för  Lapparne, hvilka tjtgå, 12 öre 
Silfrrmt. 

§. X X I X . Sina af  ålderdoms svaghet eller eljest vanföre 
böra the, så ofta  beqvämligen skje kan, befordra  til guds-
tienstens bivistande, så at the af  sin Siälesörjare med 
Herrans Xattvard, tröst oeb lärdom mage varda hug-
svalade. När någon annars ibland them sinfc  varder och 
åstnndar sin Siäle-sörjares ankomst til sig, vare veder-
börande plichtige att strax låta honom tbet veta, hvilken 
om möjeligit är, strax bör infinna  sig; dock om prediko-
dag är så nära förhanden,  at han ser sig thess förinnan 
ej kunna säkert återkomma, tå först  efter  förrättad  guds-
tjenst, varande then siukas anhörige skyldige at förse 
Prästen med nödig skiuts och ledsagning. Förmå the ej 
sielfve,  hielpe byemän eller nästo grannar til för  intet. 
FörsumeLse häruti belästes med 1 D:r Silfrrmts  böter. 

u. C 
§. X X X . Xär Prästen v i l hålla husbesök hos sina åhörare 

och therom gifver  them kundskap, lvafve  ingen lof  at 
iiyttja undan, innan Prästen varit hos honom, vid 2 D:r 
Silfrrmts  wjte. T\'il ock Prästen til någon by samman-
stämma en annan närliggande by, vare alla. som kunna 
och ej oumgiängeligen hemma behöfvas,  skyldige at in-

. finna  sig vid l(j öre Silf:rmts  ^vjte. Xär Prästen kom-
mer til en sådan hy. bör husbonden sielf,  så vida möje-
lio-it är. med alt sitt husfolck  vara tilstädes, och må insren 
c o 

undanhålla sig, med mindre Prästen pröfvar  honom hafva 
skiäl thertil. 

§. X X X I . Alla the, som bo så nära til Kyrckan, at the 
innom 8 dagar kuuna framhafva  sina barn til then He-
liga JDöpelsen, men sådant af  vårdslöshet och utan laga 
hinder försuma,  vare förfallne  til 2 D:r Silf:rmts  böter. 
Eljest skola alla innnm två eller högst tre veckor vara 
v i d samma vjte förplichtade  thet samma at efterkomma, 
alt efter  som thet kan pröfvas  falla  för  them möjeligit, 
i anseende til theras närmare eller fiermare  vistande ifrån 
then ort, ther the kunna hafva  tilgång til präst. Och 
ther någon härutinnan betjenar sig af  en främmande 
Präst antingen i Xorgje eller någon annan församling 
härstädes, ta°-e han altid sådant bevis therå. som inne-

1 o 
håller så väl dagen, när barnet blef  födt,  som när thet 
döptes, livilcket. så snart det skje kan. thess rätta siäla-
sörjare bör tilställas. 
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§. X X X I I . Prästerna skola låta sig vara liögst augelägit, at 
undervisa sina åhörare om nöddop. 

§. X X X I I I . Och på thet för  the långvägade ej må falla  för 
svårt i menföre  om vinteren at komma til kyrkan, ålig-
ger thet the närmare boeöde, at emot mässo-dagarne en 
hvar å sine skatteland upväga the allmänne kyrko-
vägarne. v id 16 öre Silf:rmts  plicht för  försumelse  här-
utinnan. 

§ X X X I V . Til Sexmän utses i hvar by, efter  thess storlek, 
två eller tre, the som skickeligaste äro. hvilka böra au-
gifva  hos Prästerskapet them, som försuma gudstjensten 
eller eljest emot thet som härutinnan stadgat är, sig för-
bryta. Och njute thesse skattfrihet  så länge the sitt äm-
bete troligen förestå,  och therjämte en tredje del af  bö-
terne, kommande the öfrige  två delarne at tilfalla  kyrkan. 

Skattfrihet  kunna thesse Sexmän åtnjuta, titan att Cronans in-
komster therigenom minskas, tå then luv ar by ålagde skatten repar-
teres the (»frige  byemännen emellan, som eljest skje plägar, tå nå-
gon blifwer  sa af  sig kommen, at han icke mächtar utgjöra någun 
skatt. 
Alla the, som af  berörde Sexmän blifva  angifne,  up-
skrifve  Prästen och Sexniännen uttage genast böterna, 
undantagandes af  them, som förbryta  sig emot X X V I §. 
livilcka komma at ställas för  rätta. 
Hvacl här förut  stadgadt är för  Lapp-allmogen, thet bör 
likaledes tjena Bönderne och Xybyggarena i Lappmarken 
til rättelse och efterlefnad;  hafvandes  i öfrigit  så lärare 
som åhörare at rätta sig efter  then allmänna Kyrko-lagen. 
Hernösands Consistorium den 3 Augusti år 174ö. 

Lars Ramström. Nils  Granbaum. 
Magnus  Stridsberg. Johannes  Ullén. 

Petrus N.  Holmbom.  Nils  Gissler. 

Carl Genberg. 
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Haller 1896 ss.148-155 

Bilaga II. 

Instruction 
För  Inspectorerna  och Schola-Mästarena  i Lappmarken, 

samt Scholae-Piltarna der sammastädes. 

Sedan Hans Kongl. 3Iaij:t .effter  dess. Högstberömliga nijt 
för  den arma Lappalmogens vidare uplysning och förkofring 
i Cbristendomen, i Nåder behagat förordna,  det Scholar på 
beqvämliga orter i Lappmareken upbyggas måtte, och med 
goda lärare förses,  till ungdomens behöriga anförande  uthi Sa-
lighetenes kunskap, samt andra nödiga stycken; äro igenom 
.Landshöfdingens  i Wästerbotn, Högvälb:ne Herr Baron Ja-
kob Grundels bedrifvande,  uppå föregången  communication 
med Consistorio i Hernösand, nya Schola?-hus på Fem ställen 
vordne upsatte. Men som berörde Scholar för  brist af  medel, 
icke alla tillika och på en gång kunnat i fullkomligit  stånd 
sättias, så hafva  allenast tvenne till en begynnelse blifvit 
wärckeligen inrättade., såsom de oumgiängeligaste, nembl. i 
Jochmocks och Åselä Lappmarcker, och det ifrån  d. 1 Jan. 
1732, i föllje  af  Kongl. Maijrts d. 9 Sept. åhr 1729 aller-
nådigst faststälte  Stat. Nu på det att v id dessa och flere 
hädanefter  inrättande Scholar alt ordenteligen och skickeligen 
måtte tillgå, och Guds nampns ähra, likmätigt Hans Kongl. 
Maij:ts Christeliga afseende,  i möijeligaste måtto befordras, 
har Consistorium vederbörande till efterrättelse,  pröfvat  nödigt 
att förordna  som föll  jer: 

Inspeetor  Scholae bör 
l:mo. En gång om åhret v id det han visiterar i Lapp-

Församblingen äfven  skiöta Scholans angelägenheter, i så måtto, 
att han Först och Främst giör sig underrättad om Docentium 
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förehållande,  så i ungdomens undervisning, som allmänna lef-
verne. Om det förra  bör han giöra sig försäkrad  genom ett 
allvarsamt austäldt förhör  med Schola)-Piltarne, hvar af  ho-
nom tillfälle  gifvas  kan, så vähl Pra?ceptorens maner at in-, 
formera,  som diseiplarnas profecter  och framsteg  att förnimma. 
Inhämptandes der jemte om det senare, nemligen Docentium 
förehållande ci lefvernet,  en tillförlåtelig  under-rättelse. 

2:do. Åligger honom att granneligen giöra sig bekant 
huru ungdomen under hans frånvaro  med en jämn upsicht 
och troget anförande  blifvit  betienter; eij allenast i lärdom 
och Grudzfruchtan,  som redan förmält  är, utan ock i maat. 
drick och kläder med annan tarfvelig  skiötzel, tillseende noga, 
at ingen egenvillighet, hv-arken vid läsetijmaraas dispone-
rande föröfvas  måtte, eij heller egenuyttigheet af  den som 
Oeconomie sysslan sig åtagit, så at Lärjungarna der igenom 
skulle lijda, eller andrei från  ett så hälsosamt ändamåhl af-
skräckes genom dylikt missbruuk. ^ _____ 

3:tio. Emedan Hans Kongl. Maij:t Schol^-Husen med 
stoor omkostnad låtit upbygga, och den tillslagne Staten eij 
v i l l tillåta att någre medell ex publico till reparationer skola 
användas, förthenskull  blifver  Inspectoris syssla, att åhrligen 
hafva  ett vakande öga på Scholte-Husens beskaffenhet,  och 
bemöda sig vid Yisitationerne att med alla möijeliga motiver 
och förestälningar  förmå dem af  Lapp-Allmogen, i synnerhet 
nybyggarena, hvilcka sig äfven  af  Schola?rummen för  sina barn 
betiena och deraf  nytta hafva,  det de beqväma sig till att 
uppehålla Scholoe-huset ifrån  röta och bofällighet.  medelst de 
smärre reparationer, såsom näfver,  takved, tegel, gålf,  trävärcke, 
dagzvärcken och mera dylikt, som de uthan penningeumgiälder 
prestera kunna. Men der någon ansenligare reparation erfor-
dras skulle, bör Inspector den i god tid föruth  gifva  Consi-
storio tillkiänna, på det nödig anstalt efter  sakens beskaffenhet 
tidigt derom fogas  måtte. 

4:to. Och såsom det är ogiörligit att ponsistorii Pneses 
så tidt och ofta  för  andra dess vidlyftiga  Ämbetes angelägen-
heter desse Seholar kan. besöka, som det elljest fordrades,  så 
kommer den som till Sehoke-Inspector förordnas,  at vara 
Consistorio ansvarig för  all vård och skiötzel om desse Seholar, 
hvarom han åhrligen straxt efter  hållen visitation sin berättelse 
till Consistorium bör insända, sådan som det in för  Hans 
Kongl. Maij:t vår Allernådigste Konung när påfodras  framte 
gitter. Och drager- Consistorium till hvar och en Inspector 
det säkra förtroende,  at han eij allenast hvad honom här-
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medelst anförtrodt  är, låter si» vara ai32relä^it, utan och för-
sichtigt dessutom bevakar alt livad som till Gudz namns ähra 
och Hans Maj:ts nådigste 

vählbehasf  bär wid lända matte. 
Scholae-Mästare  bör 

l:mo. Förr än han tillträder sin bestälning. antingen för 
Biskopen eller Seholsc-Inspeetor efter  fölljande  Éds Formulair 
till huldhet och trohet i sitt Ämbete sig förplichta: 

Ego N. X . Sanete juro atque promitto per Deum ejusque 
Evangelium, me in vera Evangelica doctrina canonicis S. 
Sriptura literis tradita, et in antiquis Syrabolis, Augustana 
confessione,  reliquisque Symbolis Ecclesia'* libris eomprehensa, 
fideliter  et constanter ad finem usque vita? permansurum, nec 
sententias Sacris literis. analogis* fidei  et patria-1 religion i ad-
versas, vel clam penes me aliturum, vel Diseipulis meis a-
liisque instillaturum. Regi quoque serenissimo Friderico, 
Svecorum. Gothorum. Yandalormnque Regi potentissimo. Do-
mino nostro clementissimo. debitam Subjeerionem, fidem et 
obsequium devotissimum pra\?tabo. Xec 11011 Serenissimo Re-
gina:, regico Conjngi dilectissima Ulrica> Eleonoras, Regin-a.1 

potentissimo?, Subjectissimus ero civis. Pra^scriptam stabili-
tamque imperii Formam pro viribus sartam tectamque tenebo. 
In demandato munere rite obeundo, omnem dexteritatem. dili-
gentiam. fidem ac solertiam ad constitutiones Scholis Lappo-
nicis vel pra\scriptas vel prascribendas adhibebo. eaque qmv 
ad discipulorum salutem necessaria sunt, ipsorum captui ae-
commodabo, solideque ac perspicue tradam. non servili quadam 
castigatione au t durioribus verb is, quibus discipuli a Salutari 
proposito facile  averti vel absterreri poterint, sed persvasionibus 
et facilitate  tenellis in°:eniis accommodata audientiam mihi 
paraturus. Morum vitaque juvenum prudens ero censor, eosque 
ad pietatem. nmdestiam et vits? sanctimoniam ipse meo excitabo 
exemplo. Dioeceseos liujus et Gymnasii Scholartimque Ephoro 
debitam prastabo venerationem. Yerbo. quicquid Ecclesiis et 
Scholis Lapponicis, saluti et emolumento esse intellexero, vel 
futurum prospexero, id omne sedulo et omni contentione pro-
movere annitar, quo divini nominis gloria in liac misera gente 
ante omnia quaratur et amplietur, religionis Evangelica^ puritas 
incorrupta servetur, Salusque tam publica quam aterna per 
rectam ac indefessam juveutntis mihi concredita1 institutionem 
promoveatur. 

Ita me Deus adjuvet! 
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2:o. Ingen P.rdagogus varder antagen till Lapp-Scholarne, 
som eij föruth  gifvit  säkra prof  af  dess beskiedeligheet ock 
utlastat sig i Lappska Språket efter  all möijelighet öfwa,  så 
att kan der uti jemte Svenskan, måtte kunna informera  ung-
domen, på det sättet, nemligen att när den på Lappska lärdt 
ett stycke af  A. B. C. bookeu eller Cateeliismo, han då straxt 
vänjer them at gifva  det på Svenskan, emedan och Schohr-
Böckerne på bägge Språken äro uplagde. 

3:tio. Läsetijden tager sin begynnelse v id medium Ja-
nnarii, då inga Ferise heela åhret igenom, föruthan  6 veckor 
i Högsta Sommaren äro tillåteliga, allenast när Högtiderne in-
falla  kan Scholfe-ungdomen den vekan hafva  frijheet.  Men 
några dagar förr  Juhl gifves  dimission till ofvannämde  termin, 
att ungdomen måtte hafva  rådrum, att i minnet fatta,  hvad 
den hela åhret öfver  lärdt hafver,  och sig till det förhör  be-
reda, som Inspector v id then tijden kommer at anställa; Pae-
dngogus jämvähl äga tillfälle  at försee  sig och disciplarna med 
nödtorftigt  uppehälle. 

•A:to. Läse-tijman begynnes om morgonen kl. f>  när längre 
och kl. 7 när kortare dagar äro. Först med böön och åkallan 
om Nådh och vählsignelse, sedan fortfares  med arbetet till kl. 
8 då frijhet  lemnes till 9 hvarifrån  till kl. 11 åter sysslorna 
fortsättias.  Klockan 12 böra discentes öfvas  i skrifvande,  som 
der till äro skickelige, de öfrige  läsa imecllertid, till des de 
äfven  som andre kunna begynna at skrifva.  Ifrån  kl. 2 till 
3 efter  middagen gifves  ännu frijhet,  och kl. 5 om aftonen 
beslutes altsammans med bönen. Sålunda continueres med 
arbetet alla Måndagar, Tidsdagar, Torsdagar och Fredagar. Men 
Ondzdagar och Lögerdagar, måge vähl Scholie-Piltarne, sedan 
de giordt beskied för  alt hvad dem halfva  veckan är förestält 
och skrifvit,  kl. 2 effter  middagen dimitteras, på det de nå-
gon recreation hafva  måtte, och der jemte frijheet  at försee 
sig med ved, eller idka annat lofligit  arbete, hvar till de till-
förne  till äfventvrs  varit vane. 

5:to. Till tijmarnas och tijdens rätta iacht tagande, bör 
Prodagogus förse  sig med ett richtigt Timglas, ankommande 
det på hans ansvar, om den förordnade  tijden till Läxorna på 
något sätt skulle finnas  förkortad  eller försummad. 

6:to. Men det bör Pa^dagogus noga tilse at under Feriis 
och loftiden  disciplarne så mycket som möijeligit är, måtte 
hållas tillstädes och under ögonen, såsom det ock aldeles skal 
vara förbudit  at till sin hemstad och föräldrarne  dimittera 
någon Scholit-Pilt innan han så grundelig underrättelse i sin 

O O O 
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Christen dons ärhållit, som här nedanföre  vidare förmälas  skal, 
på det ungdomen dymedelst måtte hållas i en jemn aga och 
Christendomsöfning,  och deruthinnan eij på hvarjehanda sätt 
blifva  hindrad, till thes han genom Guds Xåd en sådan up-
Ivsninar ärnådt, art han si°r sielf  härutinnan stvra och hand-
« o o -

leda kan. 
7:mo. I förstone  tillätes Pa?dagogo att antaga de barn 

af  Nybyggare och Lappar, inalles 6 till antalet, som någor-
lunda uti bägge språken kunna hafva  kunskap, på det han 
utaf  dem måtte hafva  hielpreda at giöra sig sielf  i Lappskan 
så mvcket bättre verserad; men efter  ett åhr och sedan han 
gjordt sig språket närmare kunnigt, bör han couferera  med 
Pastore loci om de aflägsnaste  Lappbyarna som mäst up lysning 
betarfva,  och medelst hans eller Inspectoris bijträde och per-
svationer så laga, at sådane till Scholan måtte antagas och 
derstädes grundeligen undervisas, så at de sedermera andra i 
Lappbyarne informera  kunde. Åliggandes Probsten och Pastorn 
at tillhålla Lappalmogen, det de låta siua barn i förstone 
blifva  betiente af  de gossar, som äro hemdimitterade. til dess 
de sielfve  i Scholan vidare underrättelse undfå  måge. Till 
hvilcken ända förordnas  v i d visitationerne vissa upsyningsmän 
öfver  de Lappbyar, der barnen således komma- at läras, på 
det at Pastor, så ofta  tillfälle  gifves,  af  dem måtte förnimma 
huru det blifvit  efterkommit,  och hvad förkofring  derigenom 
skedd vore. Skulle och Pada^osrus, uthom de 6. som ex bene-

O O 1 

ficio  re?io underhållas och hans besvnnerlisya skiötzel äro au-
O » C 

förtrodde,  hinna med at i Christendomen undervisa flera,  så 
ankommer sådant uppå hans egen fiijt  och betingande med 
allmogen. 

S:vo. Xär nu en pilt som förmält  är, i Scholan antages, 
skall Padagogo aldeles vara förbudit,  att något, antingen under 
titul af  inskrifningspenningar  eller annat dylikt af  honom fordra; 
utan heller må han genom sin fiijt  och trogna omvårdnad om 
sina Lärjungars andeliga vallfärd  så laga, at en och hvar det 
sielf  i längden må ärkiänna och således godvilligt finna  sig 
förplichtad  till all möijelig tienst emot den möda som Docens 
för  des barn hafva  ospard. 

9:mo. Methodus informandi  bör anställas således, at dis-
eiplarne först  lära stafva  och läsa så Svenska som Lappska 
språket rent innautill, och det först  af  ABC-booken och sedan 
af  Lutheri Catechismo. Xär ungdomen således kan någor-
lunda komma fort  med läsande i booken, bör Pa?dagogus låta 
dem lära aldraförst  tron, Herrans böön, morgon och aftonbönerna, 
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Fader wår och bordläxorna af  ABC-booken utkantill på det 
den så snart som någonsin möjeligit är må kunna föras  till 
praxin och utöfningen  af  sin kunskap. Ock bör Pa^dagogus 
så mindre ifrån  bönen morgon ock afton,  samt till ock ifrån 
bord sig absentera, som Consistorium äfven  vi l l låta stadna 
på kans ansvar både för  Gudi ock menniskiom, der han eij 
grundeligen underrättar sina Lärjungar om en sann gudacktig-
het och bönenes nödvändighet, så at dem blifver  på det no-
gaste intrykt, at den eij består i blåtta läsandet ock utvärtes 
åthäfvor,  uthan i en invärtes Siälenes andackt och förtröstan 
på Gudz barmhertighet. 

10:mo. Under det de lära Lutheri Catechismum uthan till, 
böra barnen åtminstone 2 läxor om dagen föresättias  af  Psalm-
booken, på det de måtte vänjas at alt mekr och mehr perfec-
tionera sig uti rent och tydeligit läsande i book. Sedan be-
gynnes Svebilii förklaring,  kvileken Piodagogus med all flijt  bör 
för  ungdomen uttyda, och framför  alt så laga, at den intet 
läser något med mindre den derjemte undfår  derom ett grunde-
ligit begrepp. Och det i så måtto att han tydeligen förklarar 
för  disciplarna rätta förståndet  af  Gudz bud. så väl hvad den 
förra  Taflan  beträffar,  huru heligt och högt den alsvåldige Gudens 
nampn vara månde, som sina ähro ingom androm och skapat 
Creatur gifva  v i l l : Hvar v id dem förehållas  bör, dels Guds 
allseende ögo, som ser i theras Siälar och hiertan, och veet 
så ofta  de Hans bud i ringaste måtto öfverträda,  dels Hans 
rättfärdighet,  som öfver  synden brinner till nedersta Helfvetit; 
och så vidare i anledning af  den andra Taflan,  den plicht de 
Föräldrar och Öfverheten  äro skyldige, den försonlighet  de 
skola vijsa emot sin nästa, med mera som de fölljande  bud-
orden innehålla. Sedan at af  Trones Articiar återlösnings-
värcket ock vår väklsignade Frälsares Jesu Christi dyra ior-
tionst, såsom den endaste grunden till all timmelig och evig Sa-
lighet, dem för  ögonen ställas måtte, samt at the på intet 
annat' sätt kunna varda salige än genom en fast  tro ock för-
tröstan på Christum. Således bör ' Pfcdagogus  efter  yttersta 
förmågo  och sin samvetes plicht förfara  med sina lärjungar; 
då man vi l l förmoda  at de innom tvenne åhr äro underrättade 
i sina nödigaste Christendoms stycken, h varpå de komma at 
hemförlofvas  uhr Scholan och andra i stället inkallas. Men 
vore någon trögare, som eij innom denna tiden kunnat ärhålla 
tillräekelig kunskap om sin salighets wäg, må kan ännu ock 
tils vidare qvarblifva,  eller så länge, at Pra)ceptoren honom 
med trygt Samvete kan di mittera. Som det och icke skall 
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Pscdagogo lofligit  vara, at släppa någon lärjunge ifrån  Scho-
lan, som eij lärdt desse stycker, samt weet af  lagen at kiänna 
synden och sökia boot för  den samma genom en alfvarsam 
bättring och troo på Frälsermannen Jesum, hvilken troo altid 
bevisar sig uthi ett Christeligit och med Guds bud enligit 
lefwerne. 

llrmo. Thetta så vähl som alt annat bör P«"edagogus 
föreställa  med sachtmodighet, # vänlighet och stort tålamod, 
skolandes honom vid dess Ämbetes förlust  vara förbudit  at 
med hårda och bittra ord bemöta discentes, mindre med hugg 
och slag i synnerhet för  läxorna, utan hällre må han med 
hvarjehanda tienliga motiver och förestälningar  dem upmuntra, 
till dess de sielfve  nödvändigheten af  detta gudeliga värck 
finna  kunna. Men när förmaningar  eij vil l ja hielpa, så måste 
han bruka sådan aga och näpst at den hos detta arma och 
blödiga folcket  eij någon skräck för  Scholan förordsaka  måtte. 

12:mo. Hvilken Pa}dao-o2;us som åtager sia: Oeconomie-
O C C o 

svslan. bör huldt, troligen och redelisren der med umsrå, så 
.. C a O 

at Schola? Barnen hafva  sit nödtorfftiga  underhåld, börande de 
blifva  spijsade 3 gånger om dagen kl. 8 om morgonen, 12 
till middagen och 7 om aftonen,  med sådan spijs, som dem 
anständig är, och försvarligit  dricka, hvar uppå Inspector 
Schoh"o gran upsic-ht hafva  måste. Afvenledes  bör han förehålla 
sig med deras beklädning och framför  alt så laga at de lik-
mätigt Hans Kongl. Maij:tz faststälte  Stat blifva  försedde; 
hvaröfver  räkningarne åhrligen af  Inspectoren infordras  och 
till Consistorium insändas. 

13:tio. Xär en Lärjunge änteligen får  tillstånd att gå 
ifrån  Scholan, underrättad som i 10:de § förmält  är, tå exa-
mineras han af  Pnedagogo om möijeligit är i Inspectoris, eller 
der det eij låter sig giöra i Pastoris närvaro, som sedermera 
för  denne Lärjungens andeliga vällfärd  såsom en lem af  des 
församling  ansvarig vara bor, och således lämna Psedagogo 
ett attestatum om Lärjungens förkofring  i sina Christendoms 
stycken. Hvarpå han förmanas  troligen at altid hafva  i min-
net hvad han lärdt och det samma sig och sina hemmava-
varancle medbröder till efterrättelse  dageligen bruka, hvar till 
bonom önskas Gudz nåde och vählsignelse. Men om någon 
befinnes  af  den qviekket, att han till studiernas vidare idkande 
synes dugelig, bör sådant gifvas  Inspectori och sedan Consi-
storio v id handen, på det om en sådans antagande till trivial 
Scholan och underhåld må föranstaltas.  Imedlertid upmuntras 
der till så pilten som des föräldrar  och anhörige på alt sätt. 
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Lärjungarna böra wara 
l:o. Flijtige, lydige emot sin Prrcceptor, köflige  emot alla 

menniskior, kiärlige ock vänlige sins emellan, icke hysa kos 
sig någon illvillja, kaat ock bitterhet, eij heller hafva  lust till 
dryckenskap, i synnerhet det fördärfveliga  bränvijns supande; 
Och åligger Pnedagogo granneligen tillse om någon antingen 
till desse eller någon annan last vore benägne, samt sådant 
i tijd på alt möijeligit sätt sökia att förekomma. 

2:do. På Helgedagar och elljest när de äro ledige ifrån 
sina öfningar,  böra de vara sielfmante  att öfversee  sina stycken, 
och när de så vida för  sig komne äro, vänja sig att sjunga 
de bekantaste Psalmer, kvartill Psedagogus v id bönen en be-
gynnelse giör ock dem deruthinnan öfvar. 
O» O 

o:tio. Förlöper en Schoke-pilt Scholau, bör granneligen 
efterfrågas,  om sådant genom hans anhörigas flathet  och till-
städj else skiedt är, då de alfvarsamligen  böra tilltalas, ock der 
det eij gäller, den verldzliga armen om ändring anlitas samt 
Schola?-pilten alfvarsamligen  förmanas  att beständigt fortfara 
uthi dess upsååt. 

4:to. Blir en Scholaä-pilt siuk, bör om möijeligit är hans 
anhörige i tid få  part der af,  på det de måtte hafva  tillfälle 
att samtala med honom; dör han, ni ute då anständig begraf-
ning. beledsagad till grafven  af  Pa?dagogo ock de andra Sckohr-

O O O o 
barnen. 

Alt detta med mera som kär eij så noga kunnat anföras, 
utan elfter  kanden kommer att ändras och förbättras,  hafva 
vederbörande sig till efterrättelse  at ställa. Den barmhertige 
Guden, som rikeligen förmår  giöra öfver  alt thet v i j bedie 
eller tänke, förlä  ne allom dem, som med detta värck hafva 
att syssla, sin Helige Andas nåde, att de det samma begynna, 
fortsättia  och ända måge, hans aldrakelgaste nampn till äkro, 
ock detta ussla ock arma folcket  till upbyggelse och evig sa-
ligheet. Han late sitt ord och lof  äfven  i denna landzända 
rikeligen boo, höras och förkunnas  intill verldenes ända. för 
Frälsarens Jesu Christi skull! 
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5 NÅGRA 

EXCERPTER 

Handlingar rörande bl.a. undervisningen vid 

HDA FIX a:1 
1730 

Daniel Diurberg, 
Oförgripeligt förslag om lapparnas 
underwisning i deras Christendom. s. 132 

HDA FIII bf:9 
1788 

Olof Sandberg, 
Förslag till undervisningsmetod. s. 137 

HDA EIII:91 
1789 

Daniel Engelmark, 
Brev till Biskop och Consistorium efter 
försök med Sandbergs undervisningsmetod, s, 138 

HDA FIII bf:9 
1790 

Pehr Grape, 
Memorial angående och kritik av den 
nya undervisningsmetoden. s. 139 

HDA FIX a:2 
1792 

HDA FIX a:2 
1792 

Pehr Grape, 
Berättelse om förhållandena vid 
Jukkasjärvi skola och församling. 
Daniel Engelmark, 
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HDA 
FIX a: 1, 
1730 

O F Ö R G R I P E L I G T F Ö R S L A G O M 
L A P P A R N A S U N D E R W I S N I N G I D E R A S 

C H R I S T E N D O M . 

*.l. Lapparna som wistas uti Norden och äro folkrike nog,skil-
jas ifrån andra länder och folk jämwäl och therutinnan at de 
hafwa ett serdeles språk, och bo icke heller tilsamman uti byar 
och städer, utan i flyttekojer hwar för sig, här och ther uti 
skogarna, och wid träsken. 

*.2. Dessa till en stor del förmenas ännu wilja fara i det 
hedniska mörckret och mycken fåkunnighet,af de stycker, som den 
ewiga saligheten angår. Sådant witna dagelige förfarenheten, 
trowärdige mäns berättelse, som reser åt den orten, jämwäl och 
det straff som uppå deras afguderi följer. 

*.3. Christne Konungar här i Swerje hafwa warit bekymrade om 
deras wälfärd samt en eller annan tid sökt at föra dem til 
bättre lius i Christendomen och andeliga saker. Så hafwa icke 
heller Kyrckiornes föreståndare der i orten underlåtit at giöra 
sin flit om bemelte Lappars underrättelse i tron och Christe-
liga dygder. 

*.4. Icke des mindre hafwa detta wärcket fallit swårt nog, och 
snarare funnit motstånd och hinder, än öpning och framgång. Och 
hafwa wäl warit här til sinn orsaker, hwilcke dock medh Gudz 
hielp kunna widare rödjas utur wägen, när et så Christeligit 
upsåt på ordenteligit wis med fullo alfwar och godt maner 
angripes. Ty wi lefwer i det hopp, at deras, så wäl som andra 
hedningars salighetz befordran icke skall wara aldeles 
omöjelig. 

*.5. Synes förthenskul nödigt, förutom den barna=Scholan som i 
Umeå Lappmarck är, at hafwa ännu en eller annan god Schola 
ibland Lapparne, hwilket beqwämligast kunde skie mellan Piteå 
och Luleå, samt Torneå och Kimeå, eller wid Kyrckiorne, der om-
kring folcket mästedeles komma at wistas. Om fem Scholar nu för 
hwarthera Lappmarcken, kunde uprättas, wore det så mycket 
nyttigare. 

*.6. Här til fordras nychtre, lärde och försichtige Scholae-
Mästare, som uti all sachtmodighet wette at umgås med 
Lappegossarne, at de icke må löpa der ifrån i otid, utan efter 



giord underwisning til föräldrarne hemsände warda. Och at 
öfwertala goda män til detta ämbetet, synes billigt, at dem 
ti ls lås så stor lön, som nu Rector kan hafwa wid 
TrivialScholarne, och der hos förhoppning om befordran til et 
godt Pastorat efter någre åhrs förlopp. Ty om man härutinnan 
icke hafwa et serdeles wal, är alt thet andra fåfängt; och 
kunde man wäl finna på de personer, som wore der til 
skickelige. 

*.7. Til detta hörer också nu Collega eller Con=Rector, som 
man kallar i Scolorne, hwilken jämwäl med nöjachtig lön och 
goda löften kan försedd warda; och hälst om det sig giöra 
låter, fordras här til födde Lappar som åtniuta Kongl. 
Stipendium wid Upsala Academie, emedan de så wäl förstå 
Lappska som Swenska språket, jämte andra studier: så wida de 
eljest uti sit lefwerne finnes wara tienliga: Andra hafwa 
gifwit thet förslag, at Pastores i lappmarcken kunde wäl såsom 
Paedagogi underwisa barnen, om de finge bättre underhåld; men 
Scholan fordrar sin egen man, om den skal warda rätteligen och 
med förnuft handhafd. 

*. 8. At man ock må wara bekymrad om lärjungarna; synes råde-
ligit at utse dertil i begynnelsen et wist tal wid pass tiugu 
eller tiugufyra stycken wid hwardera Scholan, således at sex 
wissa piltar komma af hwardera lappmarcken. Och kunna någon af 
dem med föräldrars och deras egit samtycke wäl jas wid sit 
tijonde eller tolfte åhr och der omkring; men de andre wid det 
siunde eller ottonde åhret. Ty nödigt finnes at låta uppbygga 
några boningar, så wäl för desse som deras läromästare, tillika 
med siälfwa Scholaehusen. 

*.9. När man således hafwer utsedt bemelte Lappegossar, hälst 
the som tillika något förstå swenska språket, skattas wara 
rådeligit at underwisa them på efterföljande sätt: Rector må 
läsa tre timar om dagen, och Collega sammaledes. Af för-
farenheten hafwer man det achtat, at ju flere timar det tager 
til piltens underwisning ju mindre fortgång förspörjes; men 
tager man någre allenast, såsom twå för middagen och en efter 
middagen, förutom skrifwande, och gifwer the fritimar ibland, 
så warder lust til lära mera hos dem upwäkt, och läromästare 
blifwa icke heller uttröttade. 

*.10. Med många lexor och mycket utanläsande måge de ey 
betungas: utan det förnämsta skal bestå der uti, at Rector 
wisar dem utaf naturens lius, at det är en Gud, som giordt 
hafwer himmel en och jorden, med alt hwad ther uppå är: och at 
han lönar them som sökia honom; men straffar dem, som icke 
wilja höra och giöra det rätt och godt är. Detta kan sedan 
widlöftigare utföras, och alt tydeligare och enfaldigare lämpas 
til dem och deras förstånd, at de ock sielfwa måge widare 
tänkia der efter, hwarföre de ock sedan kunna til frågas, at de 
med egna ord må giöra beskied för det som sagt warder; dock kan 
wäl en kort bok de Theologia naturalia här til brukas. 
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*.ll. Sielfwa lexorna hwad angår, så böra the yngre läsa A.B.C. 
boken med de tillhörige stycken och böner uppå Lappska, sedan 
Catechesen, som kort och tydellg skattas, och widars söndagz 
Evangelier med Epistlarna uppå samma språk. Tå Collega altid, 
och efter handen lärer dem förstå hwad som läsit warder, och 
derjämte förmanar dem til tron och Christelige dygder. 

*.12. Uti den andra Classen som är Rectoris måge de läsa samma 
böcker på Swenska språket för middagen, och efter middagen 
lärer man dem skrifwa och sedan nya Testamentet på det Swenska 
eller Lappska språket, med dess förklaring utaf egne ord, som 
til lärjungarnas förstånd kan lämpade warda, med salighetens 
kunskap, samt förmaning til det goda, och warning ifrån thet 
onda, utaf tijo Gudz bud. 

*.13. Widare må ock Rector om odens- och lögerdagar utur någon 
tienlig och kort bok lära dem SkapelseHistorien och gamla 
Testamentet, och sedan werldenes och församlingens historia, 
efter dess förnämsta delar. Hafwandes derjemte en Geographisk 
tafla, hwar uppå belägenheten af werldenes delar och hemorter 
til berörde historia wisas kan. Sedan må han ock lära dem 
skrifwa och räkna på Swenska språket. 

*.14. Det håller man icke rådeligit at dessa piltar måge föras 
på den långa och beswärliga wägen, som brukas i wåra Scholar, 
til de mongfallige declinationer och conjugationer på Latin, 
samt alla genera Nominum och Verborum, med all den redskap mera 
som til grammaticam lyder. Icke heller widlöftigt til hedniska 
Scribenter, utom så wida tiden och lägenheten tilsäger, at de 
något eljest af det Latiniska språket lära, i synnerhet de 
orden, som gemenligen brukas uti Kyrckio, Regementz och 
hushåldz saker Collogeii Stephani, Ludvico Vive eller annan 
nyttig bok. 

*.15. Men skulle någonthera af dessa Lappdieknar finnas wara 
wäl fallen til wåre Scholars bruk, så kunde det framdeles icke 
wägras, dock synes i thetta tilfället det bästa råd, om man 
utwalde af dem trenne eller flere som måtte skickas antingen 
til Hernösand eller Upsala, at förkofra sig widare i de 
stycken, som Rector med dem hafwer begynt, sedan måge de 
fortfara uti lectione Scripturae, articulis Fidei och Theologia 
moral i, lärandes der hos sättet, at underwisa folcket i deras 
Christendom. Serdeles skola de besinna den nytta som et 
tydeligit förhör med sig hafwer, och det under trogna råd och 
förmaningar i wärcket ställa. 

*. 16. Allt hwad således uträttat warder, så wäl i Scholan uti 
Lappland, som sedermera på någon annan ort; det skulle 
uptecknas och antwardas til Högwördige Superintendenten uti 
samma landzort, såsom nu Inspector öfwer bemälte Scholar. Tå 
och widare anstalt giöras kunde, om sielfwa folckets 
underwisning i Christendomen, huru den må med förnuft i Herrans 
namn aflöpa. 
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*.17. Ty det kan icke finnas nyttigt at twinga Lapparna til den 
sanna Gudz dyrckan, ehuru man sönderslår eller borttager deras 
afgudar och spådoms redskap. Utan här är försichtighet nödig, 
at de warda der til af naturens lius och Gudz ords Kraft 
bewekte, at sielfwa öfwergifwa sin willo, kasta bort sit 
afguderis och truldoms wäsende, och wiljandes antaga den rätta 
Gudztiensten. 

*. 18. På sådant sätt kunde Lapparne lära sig så småningom det 
Swenska språket, och komma till bättre seder, jämwäl i det 
werdzliga lefwerne och umgiänge, Hwarföre at detta så mycket 
beqwämligare må skie, ware rådeligit at afdela dem i wissa 
rotar, 4 elr 5 hushåld i hwarthera; och at the samteligen på 
tre eller fyra förordnade tider om åhret må bo tilsammans wid 
et bekant rum hälst wid Kyrckorne, och således kunna wid 
förhöret igenfinnas. 

*. 19. För all ting måste den oseden hämmas wid deras 
sammankomster, och der icke annat giäller, tilbörligen näpsas; 
at de förtaga sig med det skadeliga brännwins drickande, som 
förwillar förståndet, och förminskar deras näringzmedel, tå de 
wid sådant wäsende fast ringa beskied giöra kunna om sin 
Christendom och det hopp, som uti dem är. Mycket nyttigare 
skulle det wara, at uti det ställe brukades små aflånga 
peparkakor, lacritzkakor eller annat sådant, at upfriska och 
wederqwäckia deras sinnen och krafter. 

*.20. Hwarest medlen til detta företagande skola finnas, det 
warder till Kongl. Majt. uti underdånighet hemstält; om Kongl. 
Majt. sielf Nådigst behagade der til gifwa serdeles underhåld: 
heller någon tilförne indragen wederlagz spanmål här til må 
förunnas; des utom at någre Kongl. Majtz. eller Herrars 
Stipendia således warda anlagde; eller at canonicats tiensterne 
i Hamburg, som fordom ärnat wara, til detta wärcket, måtte 
anslås. Heller ock at lapparne sielfwe, åt minstone til en del, 
dessa Seholar samt des betiente med en daler sölfwermynt af 
hwartera hushåldet måge uppehålla. De collecter, som insamlas 
åhrligen fyra gånger öfwer hela riket, kunna ock märkeligen 
understödia detta wercket; i synnerhet om ingen församling får 
sig der ifrån undandraga. 

* .21. Änteligen Kunde ock twänne Lectorum tienster wid 
Gymnasium dertil anwändas, emedan fem Lectores måtte ock giöra 
tilfyllest, såsom exempel i Gefle, Calmar, och Carlstad nogsamt 
utwisa. De twenne som skickeligast wore af lärjungarne kunde af 
Regio Stipendio, jämte andra Subsidie= eller Collect= penningar 
utur stiftet underhålles. Såsom ock en ymnig collect twå resor 
om åhret, ostiatim med en stambok, eller eljest, wisserligen 
skulle til trogne barnalärares belöning och lärjungarnes 
underhåld i Lappland mycket bidraga. 
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*. 22. Emedan Kongl. Majt. wisar sin milderika hand til 
Christendomens bewarande och fortplantande, hwilcket skiönjes 
af de nybygde Kyrckor och Scholar i Lapland, och eljest i all 
måtto söker sit rikes wälfärd, så hoppas man at nu Kongl. 
mildhet til barnalärare jämwäl låter sig förspörjas, tå en 
eller annan rätsinnig lärare, som salighetens grund förstår, 
kunde få lof och nådig befallning at resa til Lapland med det 
bistånd som tillika der i orten skie kunde. Och måtte så wäl 
af Högwälborne Herr Landzhöfdingen och det werldsliga ståndet, 
som Högwördige Herr Superintendenten och de andelige män, och 
om dess fullföljande berättelse gifwas. 

*.23. Detta kunde widlyftigare utfördt och bewist warda, der så 
behöfwes. Dock må hwar och en, som med Christi församling på 
jorden rätsinneliga menar, nogsamt förstå at sådant icke är 
onödigt påfund, eller af förmätenhet updichtadt förslag. 
Sielfwa deras nöd och förfarenheten i Lapland talar ordet för 
dem. Icke eller finnes någre rikedomar der at resa efter, 
hwarest mangel är både på dricka och bröd. Dock emedan de äro 
menniskior, böra de icke förachtas i menniskiors gemenskap och 
Christi nådeförbund. Ty den ringa är så wäl ansedd hos Gud, som 
de store och mächtige. Paulus skonte sig intet at resa til 
Araberna, som jämwäl bodde uti tiäll; och sedan til de wilde 
hedningar. För wisterligen, om lapparne äro af de swenske 
drefne så långt up i wildmarcken; skulle man ock icke nu wårda 
sig om theras wälfärd och salighet? 

*.24. Om ingen hade burit försorg til wåra förfäders anledning 
utur det Hedniske och Påfwiske mörkret, så skulle ännu mörksens 
wälde warit rådandes uti detta landet. När Aposteln Petrus war 
omwänd, så befaldes han at styrckia sina bröder i tronn. Och 
äro, Gudi Lof, under Christel ig öfwerhet nu bättre til fällen at 
bekymra sig om de wilfarandes omwändelse; tå man hoppas, at Gud 
af sin höga himmel nådeligen til dem wille skåda. 
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HDA 
FIII bf:9, 
22 januari 1788. 

S a n d b e r g s f ö r s l a g . 

Excerpt ur berättelse för Jukkasjärvi skola 1787 - 1788. 

Långt ifrån at på något sätt wilja tadla Höga Wederbörandes i 
nådig afsigt gjorda Författningar,fördristar undertecknad i 
djupaste ödmjukhet förslagswis yttra sin enfaldiga tanka, 
huruledes ändamålet af Scholans inrättning härstädes kunde 
snarare och med större framgång winnas; än hittils skedt. 
Ändamålet är onekligen, at få Lappars Barn til någon färdighet 
uti bok-läsning och jämte wiljans och sedernas förbättring, 
upöwa deras begrep om Christendomens sanningar, samt således 
göra dem skickliga at lära andra det samma. 
Sedan de i Scholan blifwit wäl öfwade at läsa i bok, kunna de 
sielfwa utom Scholan lära sig Catechesen och dess förklaring 
utom bok, at underhjelpa minnet til bibehållande af de fattade 
begrep i Christendomen. 
För dem, som ej göra det godwilligt, har man nog twångmedel 
dertil. Sker det inte förr, så måste de dock deran, innan de 
admitteras til Communion och Wigsel. 
Deremot står man ofta liksom rådlös med dem som ej kunna läsa i 
bok, hälst sedan de äro komna något til åren och för fattigdom 
skull ej kunna på egen bekostnad hållas i Scholan eller 
underhålla Catecheten hos sig. 
Den i Scholan wundna färdigheten at läsa i bok, samt stadgade 
begreppet om Christendomen förloras ej så snart, men utan-
läsningen, som likwäl tager bort den mästa Schola tiden, 
förloras ganska snart och ofta hälst då Lärlingar, de första 
åren efter hemförlofningen, får tilfälle at hålla sig undan för 
Prästen. 
Om Höga Wederbörande skulle Nådgunstigtast täckas tillåta, at 
Schola Barnen, jämte förståndets öfning, sysselsattes allenast 
med innan=läsningen, så skulle de läraktigare ibland dem ej 
behöfwa dertil längre tid, än wid pass et hälft år, och de 
trögminta eller mindre läraktiga 3/4 eller högst et år, och 
således kunde fler dubbelt större antal Scholae Barn årligen 
antagas och dimitteras, samt ändamålet af Scholae Inrättmningen 
med flerdubbelt större framgång winnas. 

890410 
Az/jvi 
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HDA 
ElII:91 
9 december 1789 

Kh Daniel Engelmark till Biskop+Conistorium 

Stadd i owisshet om de tre stycken läracktige Barn, som d 25 
sidstl . April i brist på flera lediga rum blifwit på Nåd och 
Höggunstig Befallning wid denna Schola antagne att underwisas 
efter den af Kyrkoherden Sandberg i upgifna 
underwisnings methoden, böra ifrån Scholan hemförlofwas, enär 
de enligit ofwan nämda underwisnings Method lärt ej allenast at 
läsa rent innan i läroböckerne, utan äfwen att förstå hwad de i 
dem läsa, har jag funnit mig föranlåten att hos Högwördige och 
Widtberömde Herr Doctorn och Biskopen samt Maxime Venerandum 
Consistorium i djupaste ödmjukhet anhålla om Nåd= och Högguns-
tig Befallning, huru med ofwannämde Barn förehål las skal, om de 
då straxt böra ifrån Scholan dimitteras eller der widare för 
blifwa att med utanläsning och förståndets grundeligare 
öfwande sysselsättas, samt i den förra händelsen, om wid de 
Barns information, som i dessas ställe komma att antagas, bör 
följas antingen Scholae Instructionen, eller den af Kyrkoherden 
Sandberg uppgifna underwisnings Methoden. Utaf merbemälte Barn 
böra efter min öfwertygelse, som grundar sig på den 
läracktighet jag hos dem funnit under den tid och de timmar om 
dagen, då jag sökt att hos dem inprägla rätta förståndet af det 
de i Lutheri mindre Cateches innan til läsa. 2:ne stycken kunna 
blifwa förswarligen underwiste inom 3/4 år och den 3:dje som ej 
har just så godt för att fatta, som de 2:ne förra högst inom 
ett år. Att läracktige Barn,hwilka endast efter min tanka borde 
wid Scholans antagas och kunna inom ofwan nämda tid efter den 
upgifne Methoden förswarligen underwiste från Scholan 
dimitteras, det fattar jag utom all twifwelsmål och wille derpå 
wisa prof med sex stycken Barn på 1 år,om det af Högwördige och 
Widtberömde Herr Doctorn och Biskopen samt Maxime Venerandum 
Consistorium blefwe mig ålagt och jag i den händelse kunde 
under samma tid ifrån egna ämbetssysslors bestridande entledi-
gas, warandes det min hjerteliga önskan att den upgifna 
underwisnings Methoden stäld på 3/4 och ett helt år som skulle 
skaffa långt mera nytta än den hittils brukade, måtte wid 
Lappmarks Scholorne antagas. 
Skulle Scholae Mästaren Grape i Maxime Venerando Consistorio 
emot ofta nämde underwisnings Method något inwända,är min aldra 
ödmjukaste anhållan det täktes Högwördige och Widtberömde Herr 
Doctorn och Biskopen samt Maxime Venerandum Consistorium mig 
det till wederläggande Nåd och Höggunstigt communicera. 
Framhärdar 

890410 
Az/jvi 
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HDA 
FIII bf: 9, 
15 februari 1790. 

Högwördigste och Widtberömde Herr Doctor och Biskop samt Com-
mendeur af Kongl:Nordstierne Orden så ock Högärewördige,Högädle 
och Höglärde Herrar Lectores och Consistoriales! 

Sedan Högwördigste Herr Doctorn,Biskopen och Commendeuren samt 
Maxime Venerandum Consitorium under den 25 October 1788 uti 
dess Anmärkningar wid Kyrkoherdens i öfwer Torneå Herr Olof 
Sandbergs berättelse om Juckasjerfwi Scholas tillstånd af den 
17 januarii samma år Höggunstigt täckts anbefalla härwarande 
Pastor ock mig, att med all flit försöka,huruwida den af wälbe-
mälte Kyrkoherde projecterade underwisnings Methoden att Disen-
tes wid Scholan jämte förståndets öfning endast skulle syssel-
sättas med innanläsning må kunna skaffa mera nytta,än den här-
tils brukliga,samt derefter med wår berättelse derom til Hög-
wördigste Herr Doctorn,Biskopen och Commendeuren, samt Maxime 
Venerandum Consistorium inkomma; får till ödmjukaste följe 
deraf,jag härmedelst den äran i djupaste ödmjukhet aflämna mitt 
på bästa öfwertygelse och bewislig sanning sig grundade utlå-
tande i detta ämne,under den glädie ti 1lförsigt,att min på Guds 
namns ära ock Själars ewiga salighet enfaldigt syftande 
wälmening åtminstone icke omilt uttydes. 

Hwad således förste det anbefalte försöket med förenämde Läro= 
Methode angår,så gjorde jag derwid början den 27 Aprill sidstl. 
när de trenne barn som då i Scholan ankommo. En af dem Nils 
Panis kunde wid antagandet bärgeligen läsa Lutheri Cateches 
innantill emädan han förleden winter, några Månader åtnjutit 
Catecheten Henric Hanssons underwisning, men de andre twänne 
måste börja med stafwande.Härunder sökte jag dock minst en tima 
om dagen bibringa dem de generellaste begrep om Gud, Synden, 
Nåden etc: Sedemera ock under det de läst innan har jag med dem 
gådt igenom Lutheri Cateches Sex, och Svebelii Förklaring hel 
twänne och en del deraf trenne gånger, så att jag delt sönder 
hwart stycke i flere frågor, och så kort tydligt och practiskt 
jag kunnat, för dem förklarat innehållet och meningen deraf. 
Denne öfning har sedan den 18 Sidstl. October blifwit fortsatt 
2 a 3 timar om dagen, oberäknadt den tid Pastor på deras under-
wisning anwändt. Och som twänne af dessa Barn läsa rent i bok 
ock den tredje, bärgeligen samt deras eftertanka än mindre än 
mitt tillfälle syntes räcka till, att hela dagen blott med för-
ståndets öfwande sysselsättas; jag äfwen ej kunde finna annat, 
än att det mästa de fattade war minnets och ej förståndets 
wärk, har jag den 23 Sidstl. November låtit dem göra början med 
utanläsning af Lutheri Cateches i den förmodan att begreppets 
öfwande därigenom med mera framgång kunde fortskyndas och 
stägras. Jag wågar ock försäkra att härigenom ej något blifwit 
tappat utan fast mer mycket wunnit i hufwudsaken. Men det som 
härwid kan wara att anmärka underställes i ödmjukhet högwör-
digste herr Doctorns Biskopen och Commendeurens samt Maxime 
Venerandi Consistorii uplyste ompröfwande; äfwen som Barnens 
framsteg af Visitations Acten kunna inhämtas. Härwid kan jag 
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dock icke undgå att anmäla,att, utom det Johan Hotti är född af 
Finska Föräldrar, (dessas) qwickhet wärkeligen är mer än 
Ordinaire, hwilket så mycket mindre kan förefalla underligt 
eller otroligt, som de såsom sådane af Pastorn härstädes Herr 
Daniel Engelmark i samråd med Församlingen den 22 Sidstl: 
Martii, uti Allmän Soknestämma, utan min ringaste wettskap 
blifwit utsedde, sedan Sokne Männen blifwit föreständigat att 
enl. Högwördigaste Herr Doctorns Biskopens och Commendeurens 
samt Maxime Venerandi Constorii höggunstiga befallning försök 
borde ske huruwida kyrkoherdens Sandbergs project låter sig 
wärkställas eller ej, hwarföre de borde wara honom behjelpelige 
att utse de qwickaste. Huruwida detta kommer öfwerens med alla 
tiders praxis och Schola'Instruction af år 1736, som säger att 
Paedagogus wid barnens antagande i Scholan bör conferera med 
Pastor Loci om de aflägsnatse Lappbyarne som mäst uplysning 
betarfwa, samt hwarföre just förste försöket skulle anställas 
med de qwickaste ock läraktigaste kan jag icke finna. Jag will 
icke förmoda till något praejudicat för mig i framtiden med 
mindre läraktige, då det torde hända ej hädanefter ålägges 
Pastor framdeles biträda wid deras förstånds öfwande som nu 
skedt med dessa Barn,om denna Methode till framgen efterrätelse 
kan blifwa föreskrefwen. 

Får jag nu tillika till ödmjukaste följe af Högwördigste Herr 
Doctorns,Biskopens och Commendeurens samt Maxime Venerandi Con-
sistorii förstnämde höggunstiga befallning bör aflämna mitt 
betänkande om denna nya Läro Methode, wore det mig en särdeles 
fägnad om jag kunde anse densamma såsom en närmare befunnen 
genwäg till winnande af Schola'inrättningens ändamål som det i 
Kyrkoherden Sandbergs Memorial härom heter, är att jämte fär-
dighet i bokläsning samt wiljans och sedernas förbättring 
upöfwa Schola'barnens begrep om Christendomens Sanningar, samt 
således göra dem Skickelige att lära andra det samma; så torde 
ock hans upgifne Methode wara så oti1lräckelig som mindre 
lämpelig till ärnående af så wigtiga ändamål, om icke i längden 
medförande en helt contraire wärckan. Min afsigt är wisst icke 
att Lasta minsta skugga på den sällsynta ock Exemplariska flit 
och trohet Kyrkoherden Sandberg här i Församlingen anwände för 
att befordra Christendoms Kundskapen ibland sina Åhörare, jag 
påstår fast hällre att den samma under hans Ämbetstid i mera 
wärkelig mon än torde hända någonsin tillförne tilltagit, ock 
det igenom hans outtrötteliga flit; upmuntran ock tillsyn. Jag 
will äfwen tro, att han af priswärd nit derom gifwit meranämde 
sitt project. Men att man ock med bästa upsåt kan misstaga sig 
om medlen till ändamålets winnande, hälst då man sjelf ej lagt 
handen wid werkställandet,torde äfwen här inträffa. Anledningen 
ock grunden till en sådan farhåga täckes Högwördigste Herr 
Doctorn, Biskopen och Commendeuren samt Maxime Venerandum Con-
sistorium höggunstigt aftaga då jag wid Kyrkoherden Sandbergs 
oftanämde Memorial får anmärka följande 
1 B O 
Jag lärer icke misstaga mig, då jag för hufwud Motives till den 
af Kyrkoherden Sandberg föreslagne ändringen i den härtills 
brukade läro-Metthode, anser den rådlöshet hwaruti Pastor ofta 
föregifwes stå med dem som ej kunna läsa i bok, hälst sedan de 
äro komne något till åren. Härwid får jag ärhindra att då dessa 
som bäst behöfwa underwisning först antagas i Scholan, >hos 
hwilka jag oftmera funnit både större hug att lära ock bättre 
eftertanka: Då äfwen så Catecheter som föräldrar med 



141 

wederbörligt alfware tillhållas att i tid, ock så. snart Läro-
åren äro inne, fullgöra sina skyldigheter, hwilket nu mera ej 
torde wara swårt, då de byalag hwarets ej någon finnes som kan 
läsa i bok, lära wara få, så wågar jag med Guds hjelp, hoppas 
och påstå, att den öfwerklagade rådlösheten, jämte anledningen 
ock ordsaken der till innan kort skall wara häfwen, utan att 
som igenom den nya Methoden otwifwelaktigt sker förlora mer för 
mindre, hälst deras antal, som wid femton års ålder ej äga 
någon grund i innanläsningen, ej är stort i denna Församling. 
Men hwad är då ordsaken hwarföre en stor del så litet avancera? 
Twifwelsutan den förnämsta att de på egen hand dels ej kunna 
dels ej wilja plåga minnet med utanläsning. Att befordra en 
allmän ock redig innanläsning ibland Lapparna anser jag för 
nödigt som nyttigt, men ser aldeles ingen swårighet, hwarföre 
det med den gamla Methodens bibehållande ej härefter kan ske 
åtminstone med dem som ej äro för mycket komma till åren. San-
nerligen tyckes innanläsningen efter min tanka blifwa nog dyr-
kjöpt, om den skall sökas med bekostnad af det man egenteligen 
kallar Christendoms Kundskap, nemligen en med någorlunda begrep 
förent så utan som innanläsning, hälst då den sednare likafult 
och utan totalt upoffrande af den förra står att ärhållas: 
Hwarest skall då kundskapen inhämtas? De som bewistat Scholan 
torde ej sjelfwa på så kort tid hinna förwärfwa sig bärgelig 
insigt,än mindre blifwa skickelige att underwisa andra.Cateche-
terne hafwa, åtminstone hittils, på det sättet ej gjordt mycket 
gagn. Jag lärer ej misstaga mig, om jag påstår att Pastor Knapt 
får träffa, än mindre årligen anställa förhör med alla sina 
Åhörare; än mindre felar jag, då jag säger att den tid som der-
til 1 anwändes knapt förslår till mera än att göra sig underrät-
tad, huru de behullit i minnet den förut wundna kundskapen. Det 
andra tillfälle af betydenhet är då ungdomen beredes att första 
gången begå den heliga Nattwarden. Men hwadan kommer då den 
gräseliga okunnighet som ännu härskar äfwen hos dem som i 
sednare tider blifwit admitterade? Ostridigt deraf att den 
insigt de wid slika förhör wunnit ej ägt fast grund, utan warit 
mera minnets än förståndets wärk. Skall Scholan någonsin blifwa 
umbärlig i denna Lappmark, håller jag före, att Barnen framför 
allt böra få så grundel ig insigt i Christendomens sanningar,att 
de utan misstag kunna lära sina anhöriga dess första grunder, 
men huruwida det kan ske innom ett år, hemställes deras uplysta 
ompröfwande, som hafwa mognare insigt i underwisningswärket. 
För 40 a 50 år sedan, då innanläsningen war så sällsynt som den 
nu är allmän, torde denna Methode ej wara utan sin lilla nytta, 
men nu då ingen kan klaga öfwer brist på tillfälle att få lära 
läsa i bok, förekommer det mig icke annorlunda an att ro öfwer 
Än efter wattn. 

2d ° 
Så wacklande nu grunden är hwarpå Kyrkoherden Sandberg bygt sit 
project, så lös och bräcklig blifwer äfwen både til Materialien 
och sammanfogning den derpå upstaplade Byggnaden då han säger: 
"Sedan barnen i Scholan blifwit  wäl öfwade  att läsa i bok,Kunna 
de sjelfwa  utom Scholan lära sig Catechesen och dess Förklaring 
utom bok att underhjelpa minnet af de fattade  begrepp i 
Christendomen.  För  dem som ej göra det godwil  ligt har man nog 
twångsmedel  dertil. Sker det icke före,  så måste de åtminstone 
deran, innan de admitteras till Communion och wigsel."  Men utom 
det att det icke tyckes wara så aldeles i sin ordning att först 
förstå Catechesen,ock sedan twingas till utanläsning deraf,lära 
ock dessa förmenta axiomer tåla mer än mycken inskränkning. 
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Deras swaghet så. i det ena som det andra wet jag ock att Kyrko-
herden Sandberg sjelf mer än en gång lärt bewittna af erfaren-
heten. Huru många de äro, som på egen hand efter wunnen färdig-
het i innanläsningen lärt sig Catechesen och dess förklaring 
utom bok,wet jag icke,men det wet jag att många ja ganska många 
gifwas, som förgätit både innan och utan läsning, jämte största 
delen af de i Scholan fattade begrepp i Christendomen. Hur nu 
det, som jag, om det behöfdes, med flere exempel kunde bewisa, 
skedt med dem, som dock någorlunda grundel igen underwiste gått 
ur Scholan; huru mycket mera är det samma i sin grad att befara 
med dem, hwilka såsom halflärde Klåpare med aldeles oöfwade 
minne släppas att arbeta på egen hand ock utan wederbörlig jämn 
tillsyn? Man lärer ej behöfwa gissa hwad i framtiden af dessa 
kan wara att förwänta. Hela deras, på ett hälft ja låt ock wara 
på ett helt års tid inhämtade så kallade begrepp blir hos de 
fläste blott ett minneswärk utan grund, utan systeme ock ord-
ning, hwilket händt med nog många ej allenast uti utan ock före 
min tid, ehuru de år ja äfwen deröfwer Scholan bewistadt.De 
hinna ju på en så kort tid knapt få smaken af en rätt Christen-
doms Kundskap än mindre hjertlig lust böijelse och tycke der-
före. Hwad alfwar ock flit skola de wäl då ur Schiolan dimitte-
rade anwända på dess grundeligare inhämtande? Hwad åter den af 
twångmedlen förmodade goda wärkan widkommer, så torde äfwen den 
wara nog sällsynt, hwilket Kyrkoherden Sandberg som så sjelf 
brukat Ecclesiastique som igenom Krono Länsman Politiska twång-
medel,ock det äfwen med sådana som Scholan bewistat, måste med-
gifwa. Har han nu med dessa stått rådlös, ock oaktadt de efter-
tryckeligaste twångmedel, det har många icke kunnat underhålla 
det i Scholan inhämtade begrepet jämte innan ock utan läs-
ningen, så undrar jag huru många de blifwa som sjelfmant lära 
sig Catechesen ock dess Förklaring utan till.Jag befarar att de 
blifwa flere som äfwen glömmer innanläsningen, ock det igenom 
försummad utanläsning,nödig underbyggnad saknande, samt altför 
litet öfwade ock stadgade begrepet. Då Kyrkoherden Sandberg nu 
föregifwer att de tröga ock motwilliga åtminstone måste lära 
sig läsa innan de admitteras till Communion ock wigsel, tror 
jag äfwen alla tiders erfarenhet besanna, att ock här inträffar 
ock hit passar: "Nulla  regula fine exceptione". Jag wille önska 
att alla som kunnat läsa i bok innan de till Communion och 
wigsel blifwit admitterade, utan bok kunnat Catechesen, eller 
åtminstone Abc boken. Skulle ock alla Communicanter ock wigde 
äga förswarlig Christendoms Kundskap, så måste wäl ingen brist 
wara på dem,som äfwen utom Scholan kunna lära andra läsa i bok. 

3 t i o 
Kyrkoherden Sandberg säger widare:"Att utanläsningen förloras 
sant och ofta". Sant nog; men just detta gifwer mig anledning 
att fråga: Hwilket dera är lättare för en Pastor, antingen att 
tillhålla dem som en gång lärde sig Catechesen och dess Förkla-
ring utan bok, att behålla den i minnet, eller att twinga dem, 
som blott kunna läsa innan, att lära sig minnas densamma? Jag 
menar ostridigt det förra. Men om äfwen det all möjeligit twång 
oaktadt ofta misslyckas, huru will det då gå med det sednare? 
Jag wille af alt hjerta önska att jag saknade anledning att i 
längden befara okunnighetens tillwäxt, om denna Methode kan 
blifwa fastställd, hälst Scholan ej torde blifwa beständig, 
ehuru den emot min önskan redan förordsakade widlyftighet för-
bjuder mig att nu gå in i widare deduktion af detta ämne, ock 
bemöta de inkast som skulle tyckas wara mig emot eller förswaga 
min talan. 
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4 t o 
Då Kyrkoherden Sandberg wid slutet af sitt Memorial föregifwer 
att de läraktige ej behöfwa mer än 1/2 och trögminte 3/4 eller 
högst ett år till innanläsning jämte förståndets öfning, måste 
jag äfwen derwid utbe mig få göra nödiga undantag. Skulle det 
låta sig göra att ombyte kunde ske hwart 1/2 eller 3/4 Är, 
Kunde det så wäl för barnens olika framsteg wid antagandet som 
olika läraktighet ofta nog hända, att Läxlagen blefwo lika 
många som Scholae barnen,då undrar jag huru mycket tid af dagen 
blefwe öfrig till förståndets öfning, hälst färre i synnerhet 
under stafwandet ock början af innanläsningen tillräckeligen 
kunna sysselsätta en Lärare. Att ock finska läroböcker, som nu 
snart i 40 år ej utan nytta blifwit brukade, framgent böra 
nyttjas wågar jag påstå, ehuru här ej är rum att uppgifa ordsa-
ken dertil1. Men då efter högwederbörlig befallning undervis-
ning bör ske på finska ock det oftast händer, att en Seholaris 
wid antagandet är aldeles främmande i detta språk, så torde den 
af Kyrkoherden Sandberg föreslagna tiden i det närmaste wara 
förliden, innan äfwen den läraktigaste kan winna nödigt för-
stånd och någorlunda färdigt uttal af det språk hwarå han skall 
underwisas. Men att innehållet af det de läst så på finska som 
på lappska blifwit förklarat samt att de haft dagligt umgänge 
ock samtal med finskt tjenstefolk,ti 1lskrifwer jag mäst Herrans 
wälsigne1 se den frukt jag tyckts förmärka af mitt ringa arbete 
efter den gamla och i Schola'instruetion förskrefne Methoden, 
så att ingen i min tid mig witterligen, blifwit dimitterad utan 
bärgelig insikt i finskan och en anfaldig Christendoms Kund-
skap. Om den nya Methoden, i fall den blir antagen; kan skaffa 
mer nytta skall det wara mig kärt, men i annat fall wore det 
mig än mer ömmande att icke allenast genom tätare ombyte af 
Scholae barn, ock mundtlig underwisning, utan biträde af utan-
läsning, se mitt förut nog trägna arbete i så betydande mohn 
ökas, utan deremot swarande kanske ock utan minsta nytta, utan 
ock förlora den lilla tid jag härtils haft under det Schola' 
barnen läst öfwer sina läxor ock äfwen framdeles skulle behöfwa 
att medelst underwisning se ett större antal af egne barn till 
godo, hälst mina wilkor för det närwarande icke tillåta att 
förse dem med annan Informator, eller underhålla dem på främ-
mande ort. 

Men högwördigste Fader och Höggunstige Gynnare. Om Lärare så 
wid högre som wid lägre lärosäten i Riket enl. Kongl:Majts 
Schola1 ordning af 1724 finna sig befogade att sysselsätta sina 
Disciplar med utanläsning, för att med mera waraktighet ock 
eftertryck hos dem inskärpa kunskap så i Christendom som andra 
wetenskaper, huru skall då samma ändamål på annat sätt kunna 
wäntas eller winnas af Lappbarn, hwilkas naturliga tankekraft 
under en wildare lefnad ligger aldeles i wanhäft ock föga 
sträcker sig utom det som rör deras utwärtes sinnen före än den 
genom bokläsning blir upöfwad? Men de fläste torde ett helt än 
mera ett hälft år härtill befinnas för kort, hälst då den till 
ferien bewiljade tiden, det jag dock icke gjordt observeras. De 
årliga Visitations Acterne torde utwisa att jag ej welat det 
Schola'barnen längre tid än som tarfwas till förswarlig under-
wisnings ärhållande skola ligga Ecclesiastique fonden till 
last; så litet framdeles detta will så ömt wore det mig tillika 
om de i otid och dessförinnan skulle dimitteras, så fägnande 
blir det mig ock att när det kan erfordras, få trygga mig wid 
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Schola'Instruction som medgifwer att "om någon wore trögare som 
ej innom denna tiden (twå år) kunnat ärhålla tillräckelig kund-
skap om sin salighetswäg, må han ännu tills widare qwarblifwa, 
eller så länge att Praeceptoren honom med trygt samwete kan 
dimittera. Om det ock icke skall Paedagogus lofligt wara att 
släppa någon Lärjunge från Scholan, som ej lärdt dessa stycken 
(Lutheri Cateches med Swebilii Förklaring) samt wet af Lagen 
att känna synden ock söka bot för densamma genom alfwarsam 
bättring ock tro på Frälsermannen Jesum,hwilken tro altid 
bewisar sig uti ett Christel igit ock med Guds bud enligt 
lefwerne". 
Sluteligen får jag i djupaste ödmjukhet anmäla det jag af fruk-
tan för obehagelig widlyftighet, i denna berättelse ej wågat 
widröra flere Momenter än hwartil Kyrkoherden Sandbergs ofta-
nämde Memorial gifwer anledning. Men skulle Högwördigste Herr 
Doctorn, Biskopen ock Commendeuren samt Maxime Venerandum Con-
sistorium höggunstigt behaga lämna mig del af inkast som här-
emot torde göras,hoppas jag omständeligare kunna wisa de skade-
lige fölgder som möijeligen kunna befaras och i längden säkert 
följa af Kyrkoherden Sandberg projecterade Methode. 
Af Högwördigste Herr Doctorns, Biskopens och Commendeurens samt 
Maxime Venerandi Consistorii Herrar Ledamöters priswärda nit 
för Guds ära och hans församlings bästa, samt mogna ärfarenhet 
i underwisnings wägen,utbeder och tillförser jag mig i djupaste 
ödmjukhet, alt hwad jag nu haft äran, efter bästa förstånd och 
öfwertygelse anföra, höggunstigast tages under så ömt skärskå-
dande som sakens dyra wigt och angelägenhet fordrar.Under hwil-
ken gladaste Förhoppning jag med djupaste wördnad har äran 
framhärda Högwördigasate Herr Doctorns, Biskopens och Commen-
deurens af Kongl. Nordstjeren Orden så ock Maxime Venerandi 
Consistorii 

Allerödmjukaste tjenare 
Pehr Grape 

Juckasjerfvi 
d:15 Februarii 1790. 
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Högwördigste och Widtberömde Herr Doctor och Biskop samt 
Commendeur af Kongl.Maijt,s Nordstjerne Orden så och Högärewör-
dige, Högädle och Höglärde Herrar Lectores och Consistoriales 

Sedan Höglofl.Kongl.Direction öfwer Ecclesiastiquewärcket i 
Lappmarcken igenom skrifwelse af d.9:de Decembr. 1791 till 
Maxime Venerandum Consistorium i Hernösand behagat infordra 
närmare och omständeligare underrättelser, än dem som hittils 
meddelte blifwit så wäl om tillståndet i Lappmarcken i 
gemen,som i synnerhet om underwisningen bland Allmogen, samt 
goda seders och Gudsfruktans befrämjande; och Contracts Prosten 
Högärewördige och Höglärde Herr Magister Gustaf Wilhelm Rydman 
i kraft deraf täckts anbefalla mig att insända uplysningar 
rörande i synnerghet Juckasjerfvi Schola, och hwad med dess 
Embetsgöromål har någon gemenskap; får jag till ödmjukaste 
följe deraf jag den äran i korthet anföra det mig kan wara 
bekant om hwart och ett ärende,hwarom Högbemälte Kongl. 
Direction äskatt säker och til Iförlite lig underrättelse. 
1 :mo 
Hwad Folknummren i denna Lappmarck angår wet jag för wisso att 
den på de 17 års tid jag warit wid Församlingen mer än till 1/3 
del ti 1ltagit.Orsaken dertill kan ingen annan wara,än att Lapp-
marcken i sednare tiden blifwit förskont för Kåppor och andra 
härjande farsoter,samt Renarne fredade för willdjur ock dödande 
Sjukdomar,hwarigenom åtminstone denna Församling nu kan sägas 
stå i Högsta flor. Är 1775 utgorde denna Församling Nybyggare 
ock Lappar inberäknade ett antal af ungefär 70 skattdragare, 
men inne warande år hafwa 176 ärlagt skatt till Kongl.Maijt. 
ock Kronan . Utom dessa 176 skattlagde består Församlingen af 
flere, än 100:de oskattlagde Hushåll eller sådane, som icke 
tros äga den förmögenhet att de mägte med att betala någre 
utlagor.Häraf ses att i samma mohn Renarne ökats, ock wälmågan 
i bland Lapparne tilltagit, har äfwen Folknummern wuxit. Ock 
ehuru antalet på de födda under dessa åren warit wida större än 
på de döda, har dock denna skillnad utgordt det minsta till en 
så häftig ock märkelig folkökning. Wid slutet af 1750 ock 
början af 1760 talet, då Kåppor ock en Rensjuka kallad 
Pernatauti grasserade här i Församlingen, blef hon mycket 
förminskad icke allenast genom dem,som döden bortryckte, utan 
ännu mera därigenom att många familjer blefwo försatte i 
yttersta fattigdom, och nödgades begifwa sig dels till de 
nästgränsande Torneå och Calix Socknar, dels ock öfwer gräntsen 
till Norige. Sedan ofwannämde farsoter, så ibland folk, som 
Renar afstannat, ock den fattige Allmogen begynt repa sig, 
hafwa dessa flyttat tillbaka till Lappmarcken, torde ock hända 
att någre Norske Lappar nu kunna räknas ibland Juckasjerfvi 
Församlings inwånares antal. Denna är i synnerhet förnämsta 
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orsaken till den hastiga tillökning på. Folknummern uti denna 
Lappmarck. 

2: do 
Nuwarande Pastor i Juckasjerfvi Daniel Engelmark född 1747 
åtnjuter af Kongl Maijt. ock Kronan i lön 30 t:r korn ock 
Contant 6 Rd:r 32 sk:r Specie. Af hwarje Skatteman undför 
Pastor det Kongl Maijt:s Resolution af den 15:de Januarii 1696 
honom tillägger , med den skillnad, att Nybyggare i stället för 
en Ren ost efter hwar 30:de Waija ärlägga 1 sk:p smör efter 
hwar mjölkande Ko. Sedan Enontekis Capell Församling år 1747 
blef ett särskildt Pastorat, hafwa Skattemännen i Juckasjerfvi 
utom tijonde betalt till Pastor l(lårst.) i så kallad Capellans 
näst, det de förut lefwereradt till Comminister i Enontekis. 
Hwarförutan de oskattlagde Lappar efter gammal praxis ärlägga 
1 ren tunga för hwarje person,som går till skrift,ock l(lårst.) 
eller 6 sk:r Specie för hwarje hushåll. 
ScholaeMästaren Pehr Grape född d. 9:de Januarii 1752,njuter 
efter Kongl Maijt:s Stat af d. 9:de Decembr. 1729 i Lön 200 
Rd:r Silf:mt ock dessutom för 6 Scholaebarns underhåll i kost, 
kläder ock skötsel 321 Dir 12./. S:mt. Denna Summa har 1766 
blifwit ökt med 200 Dir dito mynt, ock 1786 med Rd:r 32 sk:r 
Specie. Ock som 411 Dir Silf:mt af nämda Summa alt sedan 1746 
Nådgunstigast blifwit anordnade i Specie mynt,dem ScholaeMästa-
ren ifrån 1777 födt upbära efter 3 Dir Smt per Rdr,utgör nu 
hela anordningen för Juckasjerfvi Schola 205 Rdr 19 sk:r Specie 
All inkomst af Församlingen under hwad namn det hälst wara må, 
är aldeles okänd, ock owanlig. 

3: tio 
Detta moment tyckes wäl egentligen angå Catecheterne ock det 
som med dessa äger gemenskap; dock torde icke wara otjänligt 
att här någott nämna om den på Publici bekostnad inrättade 
Schola, på det deraf må kunna slutas till den wärkan Kongl 
Maijt:s lång tid med stor kostnad till Lappmarcken upplysning 
Nådigt anwända omsorg kan hafwa åstadkommit. 
Är 1744 den. 14:de Januarii tog denna Schola sin början ifrån 
hwilken tid, utom de sex, som nu äro wid Scholan , 184 barn på 
Publici bekostnad här underwisning ärhållit, af dessa hafwa 73 
under min tid bewistat Scholan, hwilka enl. Scholae-Instruction 
af år 1736 jämte ren läsning innan i Finska Böcker,ock utan 
läsning af Doctor Lutheri Cateches med Svebelii förklaring, så 
wida efter hwars ock ens capacité ske kunnat,blifwit öfvade att 
fatta rätta begreppet af det de i Läro-böckerna läst. Hwilket 
sålunda skedt, att jag straxt wid deras antagande till Scholan 
sökt gifwa dem generella begrepp om Menniskans Skapelse, fall i 
synden, ock uprättelse genom Christum, samt afsigten hwarföre 
de böra göra sig Guds nåd ock wilja om sin salighet 
bekant.Sedan de utantill fattat Lutheri Lilla Cateches, har jag 
sökt öfwa deras eftertanka igenom förstånde frågor hvilka jag 
vid Scholans emottagande år 1775 excerperade ur Pontoppidans, 
Gråbergs ock Frosterii Catecheser,samt Godenii Barnafrågor, ock 
sedemera tid efter annan tillökt, äro nu till antalet inemot 
500. Att de flästa barn wid frigifningen ur Scholan dem med 
färdighet beswarat torde Hr Pastor kunna intyga. 
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Hwad Catecheterne angår måste jag, såsom den der med dem icke 
ägt någon befattning, tillstå att jag icke har något annat 
bekant, än det jag kunnat inhämta dels af deras egna dels af 
andras berättelser; jag will dock om dem ej annat anföra än det 
jag för wlsso wet med sanningen wara öfwerensstämmande . 
På Publici bekostnad underhålles i denna Lappmarck 2:ne Cate-
cheter, de der hwardera årligen ärhålla 6 Rdr 32 sk:r Specie. 
Ju mera nit ock alfware dessa wisa i sin syssla, ju större 
förakt få de ock gemenligen derföre upbära i synnerhet ibland 
de Lappar, som bo på södra sidan af Torne elf, den enda inkomst 
de hafwa af Församlingen! således inte under om Pastor wid den 
enas af skedstagande oftast står rådlös, ock wet icke hwar en 
annan skal tagas. Lönen tyckes ock wara så ringa att ett raskt 
tjenstehjon hos Lapparna förtjenar denna Summa, ock det utan de 
olägenheter som åtminstone hittills åtfölgt Catechet sysslan. 
Huruwida dessas kunskaper blifwit undersökte ock pröfwade, 
eller om de undergådt någott annat prof, än det förhör, som med 
dem wid hemförlofningen ur Scholan blifwit anställt är mig 
obekant. Så länge Catecheterne med fog klaga att de med twärhet 
ock föragt blifwa bemötte, ock straxt wid ankomsten utwiste, 
samt för bristande uppehälle, ock lydnad af sina disciplar utan 
skjuts eller har ofta nödgats fly ifrån en Lappby, ock igenom 
wilda skogen i mörcker och owäder leta sig fram till en annan, 
där de wänta samma wälfägnad, är ej underligt, om Pastor utan 
hårdt prof ock granlaga wal måste hålla tillgodo,hwem han ock 
kan öfwertala att emottaga en så föraktad syssla; om han ock 
sedermera nödgas se igenom fingren ock ej wara alltför mycket 
nogräknad huruwida han med någorlunda besked gör eller ej det 
honom åligger. 

Det lärer wara wäl kunnigt huru Catecheterna den tid af året de 
sysselsatt sig med barnens underwisning merendels warit 
ständige flyttningar ock sällan blifwit lidna många dygn i 
någon kåta,hwarföre det torde wara swårt för dem sjelfwa att 
säga huru många barn af dem årligen blifwit underwiste. Hwad 
gagn en Catechet kan göra med ett barn på några dygn torde ej 
wara swårt att finna; om han på detta sättet årligen hade flere 
hundrade barn under sin information, torde han likwäl äfwen 
sjelf nödgas tillstå det han med alla uträttat intet. 
Jag will dock för ingen del skjuta skulden på Catecheterne utan 
på en sjelfswåldig Allmoge, som dels jaga Catecheterne ifrån 
sig, dels bemöta dem på det sättet, att de nödgas fly. Hwad 
utwäg Wederbörande, utom de wanliga förhören, brukadt, att i 
framtiden bibehålla den kunskap barnen i Scholan inhämtat,wet 
jag icke; men att många aldeles förgätit till ock med den i 
Scholan wundna innanläsningen, lärer ej kunna nekas. 
I djupaste ödmjukhet wågar jag hemställa Höga Wederbörandes 
Höggunstiga ompröfwande om icke Catecheten gorde långt större 
gagn, ifall han framdeles som de sista åren af Kyrkoherden 
Sandbergs ämbetstid i denna Församling skulle åläggas att 
wintertiden bo på kyrkowallen, ock der till underwisning antaga 
så många barn han pröfwas kunna medhinna. Jag tror Allmogen med 
nöije lämnade sina barn i en sådan Schola, men i händelse af 
tredska kunde åtminstone de förmögnare twingas därtill. Här 
kunde läsningen under Pastors tillsyn blifwa mera jämn. Barnen 
skilde ifrån Föräldrarne skulle ej hindras genom annat arbete. 
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Emot sidwördnad ock olydnad ägde Catecheten genast förswar hos 
Pastor, hwarför utan de många dagswärcken han förut försummat 
på resor emellan byarne nu nyttigare kunde anwändas.Catechetens 
kåsthållning blefwe ock nu mycket drägelig då alla Discentes 
tourwis deruti kommo att deltaga. Om det tillika stod 
ScholaeMästaren fritt att efter tillfälle öfwa barnens begrepp 
i de nödwändigaste ChristendomsSanningar,wi1le åtminstone jag 
icke undandraga mig att på detta sätt någott bidraga till deras 
förmon. En särskild Matrikel kunde inrättas, deruti tiden då de 
antagas samt frigifwas jämte deras insigter antecknas. Ingen 
som ej hindras af fattigdom bör wara tillåtit förr lämna denna 
Schola, än han wunnit sådan grund i innanläsning att han kan 
hjälpa sig sjelf, hwilket igenom en i Wederbörandes närwaro 
anstäld examen utrönas. Protocollet som här öfwer hållas 
insändes årligen jämte VisitationsActen till Maxime Venerandum 
Consistorium. Utom det barnen under denna tid genom umgänge med 
Finnar inhämtade någon insigt i finskan, samt något förlorade 
sin willa lefnad, kunde Catecheternes flit och skickelighet 
bättre utrönas; de oduglige casseras ock de flitige 
belönas,hwarigenom Christendoms Kunskapen ostridigt skulle 
winna större framgång. 

4: to 
Att sådan märckelig förändring skedt eller någonsin inträffar i 
Lappmarcken i anseende till folkets lefnads sätt och närings 
fång, så att deraf förhoppning wisar sig, att denna nation, som 
andra stadga sina bostäder är ej att förmoda, så wida sjelfwa 
beskaffenheten af Lappmarckens lefnads sätt ej medgifwer detta. 
Lapparnas uppehälle och wälmåga beror helt och hållit på Renar 
ock deras wälltrefnad, derföre måste de ständigt så winter som 
sommar flytta boställen nu neder på landet, nu upp i fjällen,nu 
åter på andra sidan fjällryggen, på det Renarne ej måge sakna 
bärgeligit bete, hwilket så wäl i anseende till mer ock mindre 
snö, som igenom en efter snöfall om hösten infallen blida, 
derigenom snön förwandlas till is, ej årligen på alla ställen 
står att minnas. 
Men huru wida de någonsin kunna ledas att taga det skick i 
Gudstjenst ock seder, som någorlunda är likstämmigt med den 
öfriga Swenska Församlingers, är något, som man wäl önskade, 
men i anseende till deras ringa tillfällen till umgänge med 
annat folk ej så hastigt kan förmoda 

5: to 
Lapparnas böijelse för upplysning ock Gudstjänst är, tywärr! i 
allmänhet så ringa som den kan wara hos något folkslag ibland 
hwilket Guds ord så länge rikeligen bodt Icke dess mindre 
kappas de om att få sina barn i Scholan,hwarti 11 dock den 
olägenhet de oftast se möta barnen wid deras giften då 
nödwändig Christendoms kunskap saknas, torde wara förnämsta 
orsaken. Att så är kan man sluta af den ringa flit ock åhåga de 
sedermera wisa i den en gång wundna kunskapen, jag må ej säga 
förkof rande , utan som beklagligare är äfwen i dess 
bibehållande. Skulle de med nöije infinna sig wid förhören ock 
Gudstjensten, kunde ej hända, att Prästen, oaktadt tidigt derom 
skedd kungörelse af Predikostolen till ett wist byalag, wid 
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Catechismi predikningar saknade någon annan åhörare än 
Klockaren, hwilket dock händt. 
Att de ock med någon egenwillighet understödja Kyrkorna ock 
Scholaewärken lärer jämwäl kunna räknas ibland de wanligare 
Händelser. Wäl händer det, att kyrkan under stundom blir med 
någon gåfwa ihugkommen, då någon Renost, renskin, eckorn-skin, 
ett ljus, eller contante penningar lägges på altaret. Men efter 
all anledning härörer detta ingalunda af någon Kärlek till Gud, 
Hans ord och Tempel 1, utan fast mer af en blind widskeppelse 
när någon i famillen el. af Renarne blir sjuk, skal det wid 
dylika tillfällen wara nog allmänt, att i händelse af 
restitution lofwa något till Kyrkan, hwilket löfte anses för 
heligt att ej böra hållas. Af sådan grund flyta merendels de 
friwilliga gåfwor till kyrkorne. Andra ibland Lapparne i swang 
gående widskeppelse äro mig icke bekante. 
Men att Lapparnas benägenhet åt starka drycker ännu ej är 
öfwerwunnen torde den utan swårighet finna som hälst 
Marcknadstiderna besöker Lappmarcken. Brännwinet är den enda de 
ibland dessa drycker känna. Denna wara nyttjas ock af ganska så 
många,så ofta de dertill hafwa ti 1lfälle,öfwer måtta. För hårdt 
torde det likwäl wara att skylla största delen för så 
otillbörligt missbruk deraf. Åtminstone twiflar jag om fylleri 
i denna Lappmarck är mera allmänt, än ibland Finnarne i de 
nästgränsande Torne Socknar. Då det händt ock förmodeligen 
framdeles händer att olofl. brännwins transport ock sälgning 
angifwas ock efter Lag straffas, ock då det tillika tyckes wara 
omöijeligt att förekomma det Lapparne sjelfwa kunna förse sig 
med brännewin så wäl ifrån Norrige, som öfwer Torneå Sockn, wet 
åtminstone icke jag uppgifwa något annat medel så wäl till 
detta ondas, som det lika mycket i swang gående tjufweriets 
hämmande, än att Lärare jämte Christendoms kundskap yrka dess 
utöfning, ock med kärlek ock sagtmodighet, men ock tillika 
eftertryckelig alfwarsamhet föreställa dessa lasters weder-
styggelighet inför Gud ock skadlighet i det borgerliga 
samfundet. Att detta onda derigenom aldeles skulle förswinna 
lärer wäl icke stå att förmoda, men att det dock icke skulle 
aflöpa aldeles utan wärkan deruti styrkes jag så mycket mer som 
Saarivuoma by bestående af mer än 120 Hushåll, der en någor-
lunda Christendoms kundskap jämte skick i seder är mera allmän, 
då någre hufwudmän undantagas, ej torde hafwa stor orsak att 
klaga öfwer det stöld ock fylleri ibland dem är mycket gängse. 
Den trofaste Herden, som gifwit sitt lif till återlösning för 
alla, förbarme sig öfwer den fåkunnighet, som ännu herrskar 
ibland de arma Lappar, ock låte sig i Nåder wårda om deras 
själar, att de ej ewigt förloras. Han uplyse med sitt ljus alla 
Lappars hjertan ock sinnen, att de måtte känna ej allenast sig 
sjelfwa till sin grundeliga omwändelse ock dageliga Helgelse, 
utan ock de Satans anläggningar, genom hwilka han söker hindra 
deras hjertan ifrån kärlekens ock ewighetens band, många själar 
till förargelse. Han förläne dem hug, kraft, nåd, ock wishet, 
att med ett hjerta ock en anda såsom wisa Byggmästare bygga på 
den grund, som lagder är, så skall Guds rike, Satan till trots, 
ock hans rike till afbräck, härligt förökas, ock de som bygga 
skola med frögd få förnimma att deras arbete inte är fåfängt i 
Herranom. 
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Med djupaste wördnad har härmed framhärdat. 
Högwördigste ock Widtberömde Herr Doctorns ock Biskopens samt 
Commendeurens af Kongl Maii:ts NordstjerneOrden så ock Maxime 
Venerandi Consistorii 

alraödmjukaste tienare 
Pehr Grape. 

Excerpt 1989-03-10,Az/Jvi. 
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HDA 
FIX a:2, 
3 maj 1792. 

Högwördige och Widtberömde Herr Doctor,Biskop och Commendeur af 
Kongl.Maj:ts Nordstjerne Orden! 

Så ock 
Högärewördige, Högädle och Höglärde Herrar Magistrar,Leetorer 
och Venerandi Consistorii Assessorer! 

Sedan Högwördige och Widtberömde Herr Doctorn och Biskopen samt 
Maxime Venerandum Consistorium Höggunstigt behagat mig meddela 
en afskrift af Högloflige Kongl. Directionens öfwer Ecclesia-
stique Wärket i Lappmarken Skrifwelse under d. 9 December 
sistledit år,med anmodan at öfwer hwart och et der förekommande 
Moment med det aldra första, som möjeligit är insända uplys-
ningar, har jag härmed äran i djupaste wördnad aflämna om 
Juckasjerfi Församling följande underrättelser, såsom tjänande 
till uplysning öfwer de 5 Hufwud Momenter, som uti berörde 
Skrifwelse äro utsatte. 

l o : 

Enligt Tabell werket war Folknummern i ofwannämnde Församling 
år 1790, 1418 Personer; men 1750 då 3£j_f. Tabellen första gången 
författades 1298 Dito. 1751, 1318 Dito. 1752, 1360 Dito. 1753, 
1376 Dito. 1754, 1390 Dito. 1755, 1273 Dito. 1760, 1221 Dito. 
1763, 881 Dito. 1766, 805 Dito. 1767, då Lapparne igenom den 
bekante Ren sjukan,som här i flera år warit gången, hade råkadt 
uti så stor armod, at flere hushåll årligen flyttadt till 
Wästersjön och en del spridt sig å landet, 749 Dito. 1769, 807 
Dito. 1772, 816 Dito. 1774, 888 Dito. 1775, 953 Dito. 1780,1152 
Dito. 1785, 1327 Dito. Häraf ses att Folkmängden uti denna 
Församling i senare tider, sedan ofwanbemälte sjuka, om ej 
aldeles uphört, dock märkeligen aftagit, ansenligen ökadt. 
Orsaken därtill är, efter min tanka, utom hwad de föddas antal, 
som nästan årligen wida öfwerstigit de dödas, kunnat därtill 
bidraga, de för fattigdom skull under Ren störtningen ifrån 
Församlingen flyttade Lappars återkomst, som skedt tid efter 
annan och det så fort de hunnit sig förwärfwa någon förmögen-
het. 

Tjenstgörande Präster äro 2"e. Pastorn Daniel Engelmarck och 
Scholae Mästaren Pehr Grape; af hwilka den förre är 45 och den 
senare wid 40 års ålder. Pastors Spanmåhls Lön utaf Kronan är 
årligen 30 Tunnor Korn och dess penninge Dito 6 Rd:r 5 sk:r 4 
rst:r Specie.Sin rättighet utaf allmogen upbär han efter Kongl. 
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Maj: ts Nådige Resolution af d. 15 Jan. 1696. Hela dess lön 
bestiger sig nu för tiden om året ungefär till 166 Rd:r 32 
sk:r. Enligt 1729 års Kongl. stat bestås Scholae Mästaren i lön 
200de d:r Smt. och för 6 st:n Scholae barns underhåll 271 Rd:r 
12 ./. Dito mynt. 1765 har denna stat blifwit tilökt med 150 
d:r Smt och 1766 med 50 d:r Dito mynt, samt sist 1786 med 
16Rd:r 32 sk:r. 

30 : 
2ne Catecheter,näml:n Henric Hansson och Anders Olofsson 
Matti, äro i min tid underhål Ine och hafwa gordt tjenst, den 
förste i öfre och den sednare i nedre Byarne. Deras kunskaper 
äro undersökte och bepröfwade, ej allenast då de blifwit 
dimitterade ur Scholan, utan äfwen sedermera wid de wanlige 
Förhören. Hwarthera af dem har efter min anmodan antagit sig 
sådane Kotalag, der ingen warit, som behörigen kunnat underwisa 
den andre och därstädes årligen underwist 10,15 a 20 barn och 
ungdom sammantagne,utaf hwilka, om ej alla, dock största delen, 
då de uphördt med deras underwisning, kunnat med mer och mindre 
redighet läsa i bok,ja äfwen en del utom bok,jämte a.b.c.boken, 
Lutheri Cateches, dels hel och hållen, dels ock till någon dess 
del, samt utom det ägt något begrepp om wägen till Saligheten. 
Att i minnet behålla ock föröka den således wundna Kunskapen, 
äro dem wid Förhören lämnade ömm föreställningar, upmuntringar 
och förmaningar, hwilka hos de flästa haft god wärkan; hals-
starr ige hos hwilka sådant intet kunnat uträtta, hafwa efter 
alla föregongna åtwarnings grader blifwit ansedda med Ståck= 
straf. De barn, som på Publici bekostnad Scholan bewistat och 
förgiätit hwad de där lärt, äro genast satta i Scholan på 
Föräldrarnas bekostnad som ägt någon förmögenhet och därgenom 
hållne till dess de sig fulleligen påmint hwad de förgiätit; 
men de hwilkas Föräldrar warit utfattige äro med Ståckstraf 
belagde efter omständigheterne.Inga inkomster hafwa föreberörde 
Catecheter af Församlingen utom dem, som från Högbemälte Direc-
tionen Nådgunstigt pläga remittera. 

4 0 : 

Ingen märkelig förändring har inom denna Lappmark i senare 
tider inträffat i anseende till Folkets lefnadssätt och 
näringsfång, förutan den med Bruksfolket wid Svappavara Koppar-
wärk,hwilka sedan Brukshanteringen för flera år aldeles afstan-
nat,hafwa haft sin näring af Boskaps=Skötselen, det där warande 
lilla åkerbruket och djurfänge. Nybyggarenas wäsänteliga näring 
består uti Boskaps=Skötselen, litet och föga lönande åkerbruk 
samt fiske och djurfång. Lapparnas nästan enda näringsfång är 
Ren=Skötselen, undantagande några få hushåll, som Sommar tiden 
uppehålla sig i Skog Landet och till biträde i sin näring idka 
fiske och slå tågrep . En del af Lappallmogen hafwa wintertiden 
någon hjelp uti sin bärgning dels igenom de handlandes warors 
forslande och dels därigenom at de med kjörslor gå de härwa-
rande Bönder till handa. Alla Lappar hafwa så ostadiga hem-
wisten, at de på ett ställe bo 2,3 a 4 dagar, högst 2 a 3 
weckor; dessutom hafwa de om Sommartiden sina tillhållen på 
fjällen,däräst intet den minsta ti Igång är å wirke till någon 
slögdeämnen och deras nuwarande stora Renhjordars Skötsel både 
winter och sommar fordrar en så jämn upsickt, at de därmed äro 
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nästan ständigt sysselsatte; i anseende till alt detta synes 
föga hopp at se denna "Nationen" som andra stadga sina 
bostäder och sysselsätta sig med andra näringars idkande, än 
ofwan förmält är, samt därigenom ledas at taga det skick i 
Gudstjenst och seder, som någorlunda är likställigt med den 
öfwriga Swenska Församlingen. 

5° : 
Uthan gensägelse sända Lapparne i allmänhet,jämte barn ungdomen 
till Scholarne att underwisas af Pastor, Scholae Mästaren och 
Klockaren; men at sjelfwa med barn och tjänstefolk infinna sig 
wid Catechismi förhör, i synnerhet de, som efter hållen Cate-
chismi Prädikan i Kyrkan anställas samt bewista Gudstj ensterne 
därtill äro en del, nog tröge. Till Kyrkans och de fattigas 
tarfwor och understöd contribuera,så Nybyggare,som Lappar årli-
gen godwilligt, utom, de här wanlige offerpenningar wid de uti 
1789 års Visitations Acts 5 (paragraf) intagna wid barndop och 
hustrurs kyrkogång, wid wigsel och i Testamenten Stipulerade 
summor; dessutom njuta fattiga understöd i Byarne och uslingar 
af Sockenjämknings Medlen; men Scholaewärket njuter ej annat 
understöd af Socknen än de 16 st:n SlagtRenar, som af Skatt-
skrefne lappar årligen efter tour emot et modereradt medelpris 
till Scholans behof aflämnas och den wedergällning som 
Klockaren får för de barn, som han underwisar. Ingen utaf 
Församlingens ledamöter är känd för widskeppelig och wantrogen. 
Fylleri, stöld och lönskaläge äro tywärr ännu i Församlingen 
nog gångbare. Det medel, som särskilt till dessa fels, 
oordentligheters och lasters utrotande kan anwändas är at de 
likmätigt Lag och Kongl. Förordningar af wederbörande Fiscal 
och Krono betjänt wid domstolen angifwas och till lagligit 
afdömande fortskyndas,hwilket redan med god wärkan skedt. 
Framhärdar med djup och ödmjukaste wördnad 

Högwördige och Widtberömde Herr Doctorns, Biskopens och 
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