Prostevisitation i Pajala April 1850
<sida1>
År 1850 den 6te och 7de April hölls Proste-Visitation i Pajala pastorat,
hwarvid utom undertecknad Contracts prost woro närvarande samma
Församlings Kyrkoherde Herr Prosten och Riddaren af Franska Heders
Legionen L. L. Læstadius. Kyrkoherden i Öfwer Torneå Is. Wilh. Bucht,
Kyrkoherden i Carl Gustaf Henric Bucht, hwilken härvid fungerade såsom,
Notarie; Kyrkowårdare Johan Pehrsson Mettäwainio i Pajala by och Olof
Johansson Alatalo i Kiexiswaara, samt Klockaren Henrik Wilhelm
Tornberg.—
Den 6te April.
§.1.
Kyrkan är af träd uppförd strax efter 1791 och endast utvändigt
brädfodrad samt är 19½ famnar lång inom knutarne, 5½ famnar bred och
4 famnar hög från stenfoten till takbandet. Taket som är spånlagdt,
befanns wara läkande både i kyrkan, Sacristian och Wapenhuset. —
Brädfordringen som lossnat ifrån wäggen på några ställen och war illa
werkställd, ansågs böra repareras och rödfärgas eller målas. Stenfoten
war på några ställen betydligt bristfällig, hwilken derföre ansågs böra
iståndsättas samt ordenteligen rappas — Kyrkan saknar torn eller sådan
spira, som dess ritning upptager. Invändigt är kyrkan hwarken
brädfordrad eller målad, utom vid Predikstolen och Altaret. Öfver
Altarbordet war en mindre med förgyld ram försedd tafla uppsatt,
föreställande Christus på Korset. —Pallar i bänkarna saknades och
ansågos behöfliga, hwarföre de ock skulle anskaffas. — Kyrkan är icke
brandförsäkrad, icke heller försedd med brandredskap, men tillräcklig för
Församlingens behof, och för öfrigt i godt stånd — Sakristian, hvilken är
anbragd å ena eller norra långsidan, likasom wapenhuset å den södra
midt emot, är ganska rymlig, men aldeles icke säker för inbrott, hwarföre
dörren emellan Sacristian och predikostolen, äfwen som de andre Sacristiförrarne ansåges böra å inre sidan med jernplåtar och brädfodring förses.
— Källaren under Sacristian sades vara af träd, men nu mera aldeles
rutten och snart obegagnelig, hwarföre den ansågs böra å nyo uppföras
med väggar eller stenmur allt intill sjelfva golfvet i Sacristian, så att
inbrott från sidorne under golfvet skulle förebyggas. — Ingen Materialbod finnes, men Kyrkans effecter förwaras dels i Sacristian, dels i
Wapenhuset. —
§.2.
Klockstapeln, som nu är ett stycke från Kyrkan nästan midt emot västra
gafwelen, och hwarest tvänne mindre ring-klockor äro uppsatte, är rutten
och förfallen samt behöfver alldeles å nyo uppbyggas å ett tjenligt ställe
nära intill<sida2> eller fast med kyrkan. Ringningarne ombesörjes
ordenteligen af Kyrkowaktaren. —
§.3.
Kyrkogården eller Begravningsplatsen, hwilken är belägen på västra sidan
om Klockstapeln, sades vara otillräcklig, och illa omhägnad med gärdsel,
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samt skola flyttas å ett tjenligare, redan utsynt ställe på södra sidan om
Kyrkan. — Rörande graföppningar gjordes ingen anmärkning. —
§.4.
Ett nyligen upprättadt inwentarium öfver Kyrkans egendopm företeddes. I
afseende å Kyrkans Silfver och Mess-Skrud war intet att anmärka. —
Större och varaktigare Psalm Numror å den ende i Choret befintliga
Nummer taflan, — än de som nu finnas wara gjorde af papp, ansågos
behöfva anskaffas af dertill tjenligt Metalliskt ämne. Folkmängds — och
Nativitets - samt Mortalitets Tabeller ifrån och med 1775 till närwarande
tid funnos, utom för Åren 1801 och 1803. Kongl. Förordningar sades
finnas högst ofullständigt förr än från år 1810, hwarefter de skulle finnas
någorlunda fullständigt. Max. Ven. Consistorii — Cirkulär funnos i behåll
från No 305-310, 312-317; 319-324;375-376, 378-380; 382-389; 391400; 2, 6-25;27-32; men alla de öfrige Numrorna saknades. — KyrkoRäkenskaperne företeddes och befunnos wara sednast afslutade den 13te
Maj 1848, då Cassa-Behållningen, enligt räkning, utgjorde 404 Rdr 34 Sr
7 rst Banco; derpå anmärktes att Inkomsterne och Utgifterne nu blifvit
wårdslöst införde ömsom å Samma sida utan särskildta rubriker vid particolumner, samt att Kyrko-Cassan hade fått vidkännas utgifter, med hwilka
samma Cassa aldrig bordt belastas, t.ex. 2 Rdr Banco till Stamböcker—.
Herr Prosten och Kyrkoherden Laestadius anmärkte härwid, att detta
härrörer sig deraf, att hans företrädare, Pastor Fr. Engelmark icke ännu
lefwereradt ifrån sig Kyrko-Cassans Medel, och att i Cassan finnes ett
överskott af tiotal Rdr, som icke voro bokförde och hwilkas belopp nu icke
kunde närmare bestämmas. — FattigCassans Räkenskaper företeddes ock
samt woro likaledes sednast afslutade sistnämnde dag den 13 Maj 1848,
då Cassa Behållningen utgjorde Twåhundra Tolf Rsr. 9[?]Sr. 6rst. Banco,
hwarvid samma anmärkningar gjordes, utom att sådane utgifter syntes
vara Cassan påförda, — som densamma icke bordt vidkännas. —
Socknestämmo-Protocollerna uppvisades jemväl, hwarvid emot dem
gjordes den anmärkning, att de icke voro försedde med BesvärsAnvisning, eller syntes vara från Predikostolen upplästa. Ingen röstlängd,
som vid Socknestämmor skulle begagnas, fanns utom för detta år och war
upprättad i nästlidne Martii Månad. — Bok öfwer döde och wigde
företeddes och gjordes deremot den anmärkning, att Wigsel-förrättarens
namn saknades. Någon Bok öfwer Collect- och Lazaretts-Medel fanns icke.
dock hade för innewarande år någon räkning öfver Collect-Medlen blifvit
förd <sida3> Längd öfver Ut- och Inflyttade saknades äfwen, utom för
sistlidit år 1849 och innevarande år. —Ingen skuldbok fanns; men Herr
Prosten Laestadius upplyste att Kyrko Cassans Medel, Ett hundra Rsr
Banco, blifvit mot Laga ränte och laga borgen utlånte för twänne år sedan,
och att ännu ingen ränta derå blifvit u[t]lagd. — Sluteligen företeddes sex
stycken äldre och nyare Förhörs och Communion-Böcker. — Endast under
Kyrko- och Fattig-Cassornes Räkenskaper samt Sockenstämmoprotocollerne antecknades intyg om deras företeende wid denne
förrättning. —
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Den 7de April.
Efter af Herr Prosten Laestadius förrättad och slutad Gudstjenst samt
Kungörelsernas uppläsning från Predikostolen, blef enligt förordnande af
Högvördigste Herr Biskopen, Församlingens Kyrkoherde, bemälte prosten
Laestadius, med vanliga Ceremonier efter Kyrko-Handbokens föreskrift,
uti Embetet inställd, hwarvid han aflade den föreskrifne Embets-Eden. —
Härefter fortsattes visitationen till dess återstående delar. —
§.5.
Christendoms förhör anställdes med föregående årets Nattvards ungdom i
Choret af Församlingens Kyrkoherde, samt i Kyrkan med de äldre
Församlingens Ledamöter af undertecknade Assistenter, hwarvid samma
ungdom äfvensom Församlingens närvarande ledamöter befunnos och
vitsordades i allmänhet ega en hos Allmogen vanlig och någorlunda
förswarlig Christendoms kunskap. Efter förhöret gafs af Visitator förnyade
uppmuntringar och förmaningar till förkofran i Guds Ords kunskap, till
om[-]vändelse och bättring, samt tro och ett Gudfruktigt lefwerne, och
afslutades denna förrättning med Herrans wälsignelse och Sång.
§.6.
Sedan nu qvinnor och barn blifwit hemförlofvade, företogs den behörigen
pålysta Kyrkostämman, hwarvid i korthet meddelades de närmast Choret
framkallade eller i Choret warande röstegande Ledamöterne förloppet af
föregående inventering med framställning af de brister som förefunnits
rörande kyrkans ekonomiska angelägenheter, och om hwilkas afhjelpande
Församlingens Kyrkoherde och Medlemmar anmodades att gå i behörig
författing. Härefter framställdes till Pastors och Församlingens besvarande
frågor med anledning af Högwördigste Herr Biskopenns Embets Bref af
den 20de sistl. Junii, hwarvid särskilt uppmärksamhet fästades å följande
förhållanden, neml.
1o Att mot lefwernet inom Församlingen wore intet särdeles att anmärka,
helst som en synbar förbättring i många hänseenden förmärkts, ehuruväl
densamma ännu icke vunnit stadga, och att Kyrksamheten är i stort
tilltagande. Likväl gjordes den erinran, att Församlingens Herde borde
med mera omsorg leda de nywäckta i sanningens kunskap och befordra
sämja <sida4> och fridsamhet mot hvarandra, så att söndringar och
partier måtte förebyggas.
2o Att sedan afl. Prosten Zach. Grapes tjenstetid härstädes Passions Catechismi — samt Ottesångs — Predikningar Jul, Påsk och Pingst
helgerne, äfwensom Aftonsångs - predikan å Långfredagen icke blifwit
hållne, men hwilka församlingens Pastor nu ålades att i wederbörliga
ordning hålla. —
3o Att numera inga stora gästabud förefallit. —
4o Att Nattvardsgång hålles tillräckligt ofta.
5o Att vinsäden är otillräcklig, och att Communions penningars eller
Vinören nu åter blifvit uppburne af communicanterna wid deras
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antecknande till Nattvardsgång; men wederbörande ålades att härutinnan
rätta sig efter Kongl Majts Nådiga förordning derom samt uppbära dessa
penningar vid något annat tjenligt tillfälle.
6o att undervisningen med Nattvards ungdom nu sednaste året pågått i
fyra weckor. —
7o Att Biblar icke funnos tillräckligt många, men att Nya Testamenten,
Psalmböcker och andra Andakts Böcker deremot finnas ganska tillräckligt
för allmänhetens behof. —
8o att några eller närmare tio stycken personer mellan 20 och 30 års ålder
finnas inom Församlingen, som icke kunna läsa i bok, eller såsom det
uttrycktes, "icke känna en enda bokstaf." —
9o Att andaktsöfningar hos Allmogen enskilt hållas ganska flitigt och
dageligen. —
10 o Att Vaccinatione[rn]a wederbörligen handhafves, så att deremot icke
wore någon orsak att göra anmärkningar. —
11o Att inom Församlingen icke finnas någon examinerad barnmorska, till
hwars anskaffande Församlingens Medlemmar utaf Visitatorn allwarligen
anmanades och uppmuntrades. —
§.7.
Rörande Klockstapelns nybyggnad, hvarom i §.2. nämnes, anmodades
Församlingens Pastor att med Socknemännen uti utlysande
Socknestämma rådpläga, besluta och uti vederbörlig ordning gå i
författing med denna nybyggnad, hvilken icke utan fara för Kyrkans
dyrbaraste egendom, Kyrkoklockorna kan längre uppskjutas.Sedan nu hwarken Församlingen eller dess Kyrkoherde hade något vidare
att tillägga eller påminna upplöstes Kyrkostämman, och Ordföranden
hemförlofvade de tillstädes varande med tillönskan af Guds Nåd och
Välsignelse öfver Församlingen och dess Lärare.
År och dagar, som förr skrifne stå.
Sal Antman
I. W. Bucht

Henric Bucht

Närvarande vid Justeringen L. L. Læstadius
Upläst i Kengis kyrka den 5te maj 1850 af L. L. Læstadius.
_
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