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Andet Afsnit.
Den lapske Mission.

Capitel 11.

<<)et var ferst sent, at de christnede Nordmcend tcenkte paa deres lapsie
Naboers Omvendelse til Christendommen. Vel havde Nordmandene al-
lerede i den hedenske Tid underlagt sig Finmarken, men dette Land be-
tragtedes af dem kun som et Skatteland, som det gjaldt om at faa Skatten
indkrcevet fra, hvorimod de ansaa det Folk, der beboede det, som sig
uvedkommende. Den samme Betragtning gjorde sig endnu langt ned i
Tiden gjceldende hos de christnede Nordmcend. Det var ikke det rene og
uforfalskede Evangelium, der var kommet til Norden, men Christendommen
blandet med meget af Verdens Vcesen, Omvendelsen gik ikke ud paa
Hjertets Fornyelse og Helliggjsrelse, men sattes mere og mere i det Udvortes,
som den ogsaa navnlig i Norge dreves ved meget udvortes Midler.
Selv hos mange af de i christelig Henseende stsrste Moend fremtrceder
der mangt og meget, som kunde let bringe En til at tvivle, om Ved-

kommende virkelig var en sand og levende Christen, og som, naar Sligt
om end i langt ringere Maalestok gjentager sig i den nyeste Tids Mis-
sionshistorie, bringer Mangen til at raabe Ak og Ve over Nutidens
Missionsvirksomhed og til aldeles at forkaste og fordomme den fom ganske
forfeilet. Denne Mangelfuldhed i Nordmandenes Christendom gjorde
sig ogsaa gjceldende i deres Forhold til de hedenske Lapper. Kunde en
saadan Mand, som Knud den Store, der ellers i saamange Henseender
stod som en af Tidens storste christelige Konger, og af Paver og Geist-
lighed fik Lov som saadan, i den Grad glemme fin Christendom og sin
Pligt at foregaa Hedningerne med godt Exempel og at strcebe at drage
dem til Herren, at han kjsbte en Lap til at kaste nogle Glsder ud paa
Olaf den Helliges Skib for derved at fremkalde en Smitfot blandt dennes

He norske Lapper.



Folk i), saa kunne vi med al god Grund antage, at mange andre Christne
istedetfor at strcebe at omvende Lapperne benyttede sig af dem for ved
deres formodede Trolddomsgaver at stade deres Fjender, en Antagelse,
der styrkes ved, at vi se, at Sligt fandt Sted lige ned til den nyeste
Tid. Missionsiver fandtes der faaledes kun lidet af hos de christnede
Nordmcend ligeoverfor de hedenske Lapper, hvortil kom, at disse talte et
andet Sprog, forte en hel anden Levevis og fjelde« kom i Berorelse
med dem. Frygten for deres Trolddomskunster bidrog vist ogsaa ikke
lidet til at strcemme Missioncerer fra at drage op til dem, thi Overtro-
herskede jo i rigeligt Maal i den norske (papistiske) Kirkes) Forst Kong
Hakon Hakonsen (1214—63) kom sine Pligter som christen Konge ihu i
saa Henseende. Hidtil havde Kirken iLengiovit (Lenvik) vceret den nord-
ligste Kirke i Norge, den laa lidt Syd for Malangerfjorden, hvor Fin-
marken begyndte, 3) nu lod han, af Hensyn til Lapperne, bygge Kirken i
Ofoden, der blev Annex til Lodingen, og 1260 lod han Norden for
Lenvit bygge St. Maria Kirken i Trums (Tromso), christnede Folket
deromkring og dannede faaledes det forste lapsie Sogn. Her vare nemlig
en Snes Aar iforveien (omtrent 1238) Skarer af Bjarmelcendere, der
flygtede for Mongolerne, fom 1237 vare faldne ind i Rusland og i Lobet
af de tre nceste Aar erobrede dette Land, ankomne, hvilke Hakon anviste
Bolig i Malangerfjorden, christnede dem, og af dem famt Solapperne r
Valsfjord, Ulfsfjord, Lyngen samt de i Egnen deromkring christnede Fjeld-
lapper var det, at han dannede det forste lapste Sogn. Om Fremgangs-
maden ved disse Omvendelser er forresten Intet bekjendt. At hoved-
sagelige« Tvang eller udvortes Bevceggrunde (f. Ex. Tilladelse for Bjar-
merne til at nedfcette sig i Malangen) ere blevne anvendte, er der al
Grund til at antage, ligesaavelsom at Omvendelsesvcerket har vceret i
hoi Grad overfladisk. Missioncererne have vist ikke forstaaet Lappernes
Sprog, og at Hedningerne vilde lade sig dobe har vist for dem vceret
Tegn paa deres Omvendelse, at de besogte Gudstjenesten og deltoge i
dens Skikke, paa, at de vedbleve i Christendommen. En Begyndelse til
deres Omvendelse var imidlertid dog nu sket.*)

Omvendelsesvcerket blev nu fortsat, og som det synes med en vis
Kraft og langt op i Finmarken, der dengang, fom tidligere bemcerket,
strakte sig til det hvide Hav. 1320 skulle Russerne have edelagt den
gamle Utsjoki Kirke, der stal have ligget ved Tema paa det Sted, som
nu hedder Puoriskirkko (d. e. Gamlekirken), og det synes jo deraf, fom
om Missionen allerede adskillige Aar for har strakt sig saa langt mod

2) Keyser, den norske Kirkes Historie under Katholicismen. Chr«. 1856. 1, 90.
') N^mbezla 3, 5 8 17.

!) Olaf den Hell. Saga 2, 297.

<> Buch 1, 435. Keyser 1, 392. Munch 4, 49 fi. Schsning 87.



Bst.!) Af en af Hakon den femte 1313 udstedt Forordning fees ogsaa,
at Omvendelsesvcerket var i fuld Gang, men tillige at Haand i Haand
dermed gik de kirkelige Udpresninger, og at disse maaske mangen Gang
hindrede hint. Kongen bestemte nemlig ved hin Forordning, at paa
Grund af Lappernes store Fattigdom skulde de i de forste 20 Aar efter
deres Omvendelse, om de faldt i Sag til Kongen, Christenretten eller
Erkebispen af Throndhjem, til hvis Stift de horte, kun betale af de
Boder, fom vare fastsatte. Tillige advares baade Kongens og Erkebi-
skoppens Ombudsmcend mod at behandle Lapperne uretfcerdigen.

Ved denne Tid var det, at Finmarken, som ovenfor berort, begyndte
stcerkt at bebygges, saa at det hedder, at det vrimlede af Menneskers)
En Mcengde Kirker byggedes, af hvilke endel endnu ere til i ombygget
Stand, men desuden fandtes der mange andre, som nu ere faldne fammen
eller nedrevne f. Ex. Sovcer (endnu 1698), Aars, Honningvaag, Augnces
(Lappekapel), Hasvaag (endnu 1589), Maass, Sando,Sole,Medfjord 1589),
Reppefjord, Ingen eller Gaarnces (1589), Hjelmso (nedreven 1747)Tuences
(1589) Stappen (nedr. 1747) Kjelvig (1589), Oppen (1589), Skarsvaag
(1698), Hellences (1589), Svcerholt, Skjotningbjerg (1589), Hopseidet, Om-
gang (1589), Kiberg, Makur eller Madkurf (1589), Karvigen, Kiberg.') Der

kom altsaatil atvcere Kirker, Prcester og christneMennesker nok oppe i Finmarken,
men have de iovrigt taget nogetsomhelst Hensyn til Lappernes Omvendelse,
da have de uden al Tvivl drevet Omvendelsesvcerket aldeles udvortes.
Det gik vel her som andetsteds i de papistiske Lande og i Middelalderens
Missioner, at man var tilfreds med en blot udvortes Overtrceden til
Christendommen, og at man fnarere ved udvortes Ceremonier og foregivne
Mirakler end ved Ordets Prcediken fogte at omvende Hedningerne. Derpaa
synes en Begivenhed, der er fortalt i de Arncemagnceanste Haandstrifter 5)
at hentyde. „I Kong Hakon (VI.) Magnussens (1355—1380) og Olaf,
Erkebistop i Nidaros', (1351—1372) Tid tildrog det sig, at en Prcest
paa Halogaland, som var rig paa Gods og Midler leiede sig ind paa
et Skib med de Kjsbmand, som seilede i Handelsforretninger nord til
Finmarken, og han foer med dem i sit eget LErinde. Deres Seilads
gik vel og hastig for sig, og de toge med deres Skib ind i en smuk og
god Havn. Paa ethvert Sted kom mange Lapper til Markedet, som
scedvanligt pleier at ste, og de havde paa begge Sider deres Tolke, thi
Lapperne, som ere i Enden af Finmarken, alt nord ved Ganvig, ere

°) _Vll.l<zuNeB ru88«8 2, 449 __.. Schening 89 ff.

l) Foltev. 1865, 34. -) H.un. 1860, 357. Keyser 2, 168 f.
') Brooks 264.

Vr001e267. Erlandsen Biogr. Efterretninger om Geistl.i Tromss Stift.
Chra.lBs7, 7. 11. 14. 18. 27 f.33. 37 s. Hammond 19. Norske Vid. S.
Skr. 1, 430f. Rode 262 s. Saml. 3, 306. Stoctfleth 10.



alle Hedninger og have andet Tungemaal, end vi Nordmcend. Iblandt
Lapperne var der en Lap, faa klog og udleert i Trolddomskunster, at
alle Lapperne ansaa og kaldte ham for Lappernes Formand og Spaamand
paa Grund af hans Fcerdighed i Trolddomskunster, og fordi han forud-
sagde dem enhver Ting, fom skulde ske. Det hcendte sig en Dag, at
foromtalte Prcest sang Messe i sit Landtelt, thi der var ingen Kirke der
paa Stedet. Alle de christne Mcend stode da op under det hellige Messe-
embede, faaledes som det sommede sig at bevise en saa stor Forretning
LErbodighed. Der var ogsaa Lapper tilstede, men den i Trolddom drevne
Lap stod ved Doren af Teltet. Og da det var kommen faavidt i Messen,
at Prcesten holdt op det Gudslegeme, lob den i Trolddom erfarne Lap
bort fra Teltet, hvilket de Christnes Tolk mcerkede og faa. Lidt derefter
gik han ud efter ham, efterdi han vilde fe og randsage, hvad der var
ham vederfaret, og han tog sig for. Og som han ledte efter ham, fandt
han den troldkyndige Lap liggende paa Jorden, ligesom ude af sig felv,
ikke langtfra Teltet. Da spurgte de christne Mcends Tolk, hvad Ondt
der var paakommen ham. Han svarede: Jeg saa et forfcerdeligt Syn.
Den Mand som synger i Teltet, og I kalde Eders Prcest, holdt sine
Hcender op i Veiret, havende i sine Hcender et Drengebarn, meget klart
og skinnende, saa at jeg neppe kunde se derimod. Og ved dette Syn
kom en saadan Frygt og Forfcerdelse over mig, at da jeg skulde gaa ud
af Teltet, faldt jeg om ganske ude af mig felv. Da Messen var tilende,
kom Prcesten derhen med de christne Mcend, og lod denne Hcendelse stad-
fceste og betrcefte med Ed. Men det - ommeldes ikke i denne Hcendelse,
om den troldkyndige Lap blev omvendt til den rette Tro eller ikte. Men
den samme Prcest, da han kom fra denne Fcerd hjem til sin Gaard, skrev
han dette Icertegn til Olaf, Erkebistoppen i Nidaros, som faaledes med
Ed var bekrceftet. Siden lod Hr. Erkebistoppen det gjsre aabenbart og
lyst over Koret i Nidaros Kirken under Klokkernes Ringen og Istemmelse
af Tedeum. Og denne Prcest levede lcenge derefter og var i Nidaros.
Men dette Icertegn skrev Nikolavs Olafsen, Klcert i Nidaros til Brodrene
paa Msdruvollum . . . Men det skete Aar 1381."

Det er den samme Strceben efter Icertegn med den hellige Nadvere,
der saa ofte og den Dag i Dag gjentager sig i Papismen, fom vi gjen-
sinde i denne Historie. Evangeliets Prcediken for de stakkels Hedninger
mcerte vi Intet til i denne Beretning. Det fees af den, at i det
Mindste de ostligst boende Lapper og vel ogsaa andre af dem, fom havde
et andet Tungemaal, end Nordmcendene, hvilket jo var Tilfceldet med
alle Lapperne, endnu dengang vare Hedninger. Forst Dronning Margrete
tog sig atter noget af Lappernes Omvendelse. Paa hendes Tid levede i
Syerrig eu lapst Kvinde Margrete, der var bleven christnet og relste Norden
rundt for at vcekke Interesse for den lapste Mission. Hun kom til



Til nogen sand christelig Omvendelse af Lapperne fynes hin papistiske
Mission eller den derefter folgende lutherske prcestelige Virksomhed ikke
at have bragt det; at En og Anden kan vcere bleven omvendt af Hjertet,
kan vel ikke betvivles, det var jo dog Evangeliet, der om end i meget
forvansket Skikkelse bragtes dem i den papistiske Tid. Efter al Sand-
synlighed vedbleve dog Lapperne baade i Pavetiden og endnu et helt
Aarhundrede efter Reformationen at vcere Christne i Navnet alene.
Endnu i Slutningen af det femtende Aarhundrede siger Albert Cranz
(-s-1517^: „Det hele Land har nu for lcenge siden vceret christnet, und-
tagen de, fom bo paa hin Side Bjergene ved Ishavet, hvilke ere hen-
givne til Trolddomskunster og Hexerier, faa at de give sig ud for at
vide og forudsige Alt, hvad der passerer i hele Verden. Disse ere de
vilde og omflakkende Lapper".2) Af dette Sted lunde det fynes, fom om
dengang i det Mindste de nordligste Lapper endnu ogfaa af Navn vare
Hedninger, hvilket de, som det tildels fremgaaer af Ovenanforte, dog neppe
vare alle, faa at man vel kan antage med al mulig Rimelighed, at de for en
stor Del vare Christne, men kun af Navn. Noget senere finde vi dem nemlig
saagodtsom Alle at vcere „Christne" og at deltage i Sakramenterne, men
dette maa man langtfra glcede sig over, men tvertimod beklage, thi det
forledede dem til den afskyeligste Gudsbespottelse. Naar et Barn blev
fsdt, overgaves det ved sin Fodsel til Afguderne, navnlig til Sarakka, men for
nu ikke at fortorne de Christnes Gud, bragtes det til Daaben. Naar det faa var
kommet hjem, aftvcettedes Daaben ved en seeregen Kvinde, Risem Edne, og
Barnet fik en Messingring, Skjello, til Beviis paa, at Christendommen
var aftoet. Blev det saa siden sygt eller grced meget, tilstrev man dette
dets Christennavn, og nu maatte Barnets Moder selv omdobe det, idet
hun i Vandet kastede Jern, Kul, Trce og Skjello, hvilken sidste Barnet

Dronning Margrete og har maasie foranlediget den Skrivelse, som denne
og Erkebistoppen af Lund 1389 udstedte til Lapperne, hvori de formanes
til at tage mod den christne Tro. Hun kom ogfaa til Benediktinerabbeden
Sten i Munkalifkloster i Bergen (1405—1426), der var en Ven af
Brigittinerne, og vel derved desto gunstigere stemt for Missionen. Han
tog sig af hende og anbefalede hende til Erkebistoppen af Upsala. Hvad
der er udrettet af denne Margrete, vide vi ikke, og det var vist, hvad de
norske Lapper angaaer, Intet eller saagodtsom Intet. Ogsaa Erik af
Pommern gjorde nogle frugteslsse Anstrcengelser for Lappernes Omven-
delse, hvilke vi ncermere skulle omtale under Missionen blandt de svenske
Lapper, hvorhen de ncermest hore hjemme.')

2) Schsning 59.

l)N_>n_mel_e__ den delliZy LriM« oz _lir__en i Morten libkvu. 1803, 228.
Lange de norske Klostres Historie i Middelalderen. Chra. 1847, 451. 458 ff.
_iveuBl_ Lil>8r_lpl!i8l: I_ex!c.un Btoeli__l>l_i, 21, 340.



nu hele Livet igjennem maatte bcere i Beltet eller paa Brystet til Tegn paa,
at det var omdobt til Fcedreneguderne. Det frembåres derpaa paa ny
til Afguderne, Sarakka eller Saivo, og fik et nyt Navn efter en eller
anden Afdod, til hvis Aand der nu siete Lofte om Offer. Dette nye
Navn blev omhyggelig skjult for alle Ikte-Lapper og ifcer for Prcesterne.
lovrigt siete denne Omdaab ikte alene en Gang, men flere, faa ofte
nemlig et Menneske blev meget sygt, hvilket de antoge, kom af, at en
Saivo vilde opkaldes. Ligesaa vanhelligedes ogsaa Nadverens Sacra-
mente. Ved at lade vcere med at gaa til Herrens Bord frygtede Lap-
perne for at fortorne de Christnes Gud eller for at miste deres borgerlige
Rettigheder, paa den anden Side frygtede de for, at de ved at gaa skulde
fortorne deres Afguder, thi de faa meget godt, at den hellige Nadvere
er et Samfund med Herren. Derfor aflagde Lappen, for han gik til
Herrens Bord, enten hjemme eller ved det forste rindende Vand, han traf
underveis, sin Syndsbekendelse for alle sine Afguder, ja for Djcevelen
og bad dem om Tilgivelse faavel for alle Synder fom iscer for, at han
gik til Herrens Bord, hvilket han jo maa for at kunne blive i Landet;
derncest tog han et Stykke Brod eller Kjod og sagde: Det er Sarakka,
Saivo osv. Legeme, drak af Bcekken eller noget Brcendevin og sagde:
Det er Sarakka, Saivo osv. Blod. (Stundom gjordes dog hette forst
efter ven hellige Nadveres Nydelse). Naar han saa kom i Kirken, sagde
han scedvanlig disse Ord: „Den, som er mcegtigst, han seire nu, vcere
sig Sarakka og Saivo eller Rist-Ibmel, de Christnes Gud, thi jeg har
gjort begges Villie". Med Hostien dreves den sijcendigste Gudsbespottelse,
de toge den ud af Munden og gjemte den omhyggeligen i den bare Haand
eller i et Lommetorklcede, ved given Leilighed naglede de den til Kirke-
muren og stod en Kugle derigjennem; den Bloddraabe, fom man troede,
stod ud deraf, opsamledes i Bossen, som derefter altid skulde trceffe, eller
ogsaa brugte de den gjemte Hostie til at helbrede Mennesker og Dyr
med eller til at vinde Lytte med paa Jagt og ved Fiskeris) Med denne over-
troiske Brug af Hostien stod det iovrigt kun lidet i Samklang, at de
kaldte den Stallo (LEggestal), fordi den indeholdt faa liden Mcettelse,
eller kaldte Vinen Musevin, fordi den ci var saa stcerk som Brcendevin.
I al Hemmelighed offrede de til deres Afguder, til Trceer, friste Vande,
Hoie, Bjerge, offrede Hunde for Kvinders Barselsfcerd, hoitideligholdt
scerstilte Helligdage, navnlig Torsdagen, iagttoge seeregne Fastedage f. Ex.
Juleaften, Frueaften, Faste for Berns gode Opfostrelse. Mange Lapper
stode aldrig op eller gik aldrig til Sengs, aade eller drat aldrig uden at takke
deres Afguder og bede til dem. Noiderne droge til hine Tider formelig om for
at indtrceve Lon af Lapperne for deres Trolddomskunster og for den Hjcelp, de
foregave at have ydet dem, og for at tiltvinge sig disse Afgifter, paastode de, at
de ved Aandebesvcergelser eller Offre til Afguderne enten kunde vinde disses

>) Endnu i de sidste Aar er saadan Gudsbespottelse siet her i Landet.



Gunst eller nedkalde deres Vrede over Gjenstridige. Deres Trold-
trommer ansaaes for de kosteligste Eiendele, en Lap kunde besiddes)

Af det Hvencmforte er det altsaa klart, at Hedenstab hersiede endnu
i en forfcerdelig Grad blandt Lapperne. Dertil bidrog det dels, at
de Prcester, fom ansattes t Finmarken enten vare uduelige Mcend,
der blot af Hensyn til fremtidig Befordring toge derop, og naar de vare

komne der, brode sig lidet om deres Embede, men forte et forargeligt
Levnet, eller dog i al Fald ilte forstode Lappernes Sprog, dels at de
„christne" Nordmcend foragtede Lapperne fom Umennesker, mishandlede
dem, foregik dem med siet Exempel og (navnlig fenere) forforte dem til
Drikfceldighed. Saa stor var Lappernes Vankundighed i saa Henseende,
at der fandtes dem iblandt dem, der paastode, at det aldrig var bleven
dem fagt, at Drukkenskab var Synd, ja at de troede, at det horte sig
til at drikke sig fuld, naar man havde vceret til Alters. Endvidere bildte
Lapperne sig ind, at hvis de bleve Christne, vilde det gaa tilbage for dem
i timelig Henseende. Ei heller kunde det bidrage til at lcere Lapperne,
hvad sand Christendom var, at de Christne benyttede sig af dem og
deres Troldmcend til at fpaa og hexe, eller at Embedsmcendene forte et
forargeligt Levnet, faa at endog Fogederne paa deres Reiser bedreve Hor
med Lappetvinderne, eller at Nordmcendene berovede Lapperne deres
Grcesgange og Fiskepladser, brugte Vold imod dem, naar deres Rensdyr
kom deres Marter og Grcesgange for ncer, eller at de trods Regeringens
Forbud bemcegtigede sig de Pladser, Lapperne ryddede til Boliger for sig. 2)

Regeringen tog sig i hele 160 Aar efter Reformationen aldeles ikte af
Missionen i Finmarken, sijondt de svenske Kongers Exempel i saa Hen-
seende burde have mindet den om sin Pligt. De danske Konger boede
jo langt fra Finmarken og tcenkte destovcerre altfor lidet paa denne fjerne
Besiddelse. Kun En af dem gjcestede denne Tel af Riget, nemlig Chri-
stian den fjerde, der 1599 omstilede Nordkap. 2) Maasie han derved

kom til at se og tcenke paa Lapperne. 1601 lod han en Kirke bygge
for dem i Tysfjorden, og 1609 befalede han, at alle Lapper, fom over-
bevistes om Trolddom og ikte vilde afstaa derfra, skulde straffes paa
Livet. En Folge af denne Lov var det vel, at fra 1620—1633 bleve
17 Perfoner i Finmarken — deriblandt nogle Lapper — tiltalte for
Trolddom og i det Mindste 10 af dem domte til Baalet.*) Men denne

2) Schlegel Samml. zur dan.Gesch.Kopenh. 1743 !B.4Swck43ff. Topogr.
lourn. 23, 103.

4) Hammond 4s. Keilhau 71. Ny danske Mag. 2. 75.

«) Hammond 179. 184. 188 fi.377.454. 768. I_.l.ellB__)nl_l 1, 171. Rudel-
bach 3 f. Stockfleth 291 f.

') Erdmann 1860, 177 ff. Hammond 25. 29 ff. 452 s. 480 ss. Jessen 33 ff.
42. Le em 495 ff. Rudelbach den finn-lapplcindiste missionen till 1726.
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Maade at modarbeide Hedenskabet paa — hvilken iovrigt ganske stemmede
med Datidens statskirkelige Skik og Tankegang — duede ikke meget, den

fremkaldte heller ikke andet hos Lapperne end en cengstelig »Frygt for, at
man vilde tilfoie dem Ondt, og en Skrcek for Prcesterne, fom de betrag-
tede fom deres Angivere.') Forresten traf Christian den fjerde dog
ogfaa vifere Foranstaltninger, idet han 1631 forordnede, at Prcesterne i
Finmarken skulde foreholde Finner og Lapper saavelfom Nordmcend Guds
Ord, famt at de bedste Sogneprcester skulde tage sig Capellan eller Nord-
mand, som skulde lcere Sproget for at undervise Finner og Lapper i deres
Bsrnelcerdom og Gudsfrygt og prcedike for dem. 1634 befalede han,
at en omreisende Prcest skulde anscettes, der stulde drage om blandt Fjeld-
lapperne og undervise dem. Men disse Befalinger ere neppe nogensinde
blevne efterkomne. 2) Omtrent ved samme Tid havde en for Leiermaal
afsat Prcest faaet Lofte om Opreisning, naar han forst i tre Aar vilde
prcedike for Fjeldlapperne! 1641 tillagdes der Sogneprcesten i Snaasen,
Olaf Budde, til hvis Sogn de fleste Lapper der paa Egnen horte, et
Prcebende „for at instituere Fjeldlapperne udi Guds sande Kundskab,
Bsrnelcerdommen, og hvad de videre af Guds Ord lunde begribe".^)
Alt dette rober dog en Omhu hos Christian den fjerde for Lappernes
aandelige Vel, og han var iovrigt den eneste af alle de danske Konger,
der i mindste Maade viste nogen Omhu for Lappernes aandelige Vel,
ligetil 1691, da Christian den femte befalede at bygge en Kirke for dem
i Varangen, en Befaling, fom dog ikke blev efterkommet.^

De Efterretninger om Lappernes religiose Vilkaar, som findes i
celdre Beskrivelser over Norge, tyde hen paa, at Lapperne endnu i det
17de Aarhundredes Midte i Grunden vare Hedninger. I Peder Clau-

sens Norges Beskrivelse af 1632 2) hedder det: „Lapperne ere ikke andet
at regne end Hedninger, fordi de ikke ville lade sig retteligen undervise
i den christelige Tro og Lcerdom, thi endog Solapperne fore deres Vom
ud til Prcesterne og lade dem dsbe (somme naar de ere 3 eller 4 Aar
gamle), og somme l°omme om Aaret ud til Kirken at hore prcedike og
annamme ogsaa Alterens Sakramente (hvilket ud i Pavedommens Tid
og end lcenge derefter blev dem givet uviet og uconsakreret, som man
mente), og en Part vide, hvilket Prcestegjceld de hore til, og give deres
Sogneprcest sin aarlige Rettighed, saa vise de dog ved deres ugudelige
Trolddom og Afguderi, at al deres Religion kun er paa Slromt, hvilket

'» L. Daa. Throndhjems Stifts geistlige Historie. Thjem. 1863. 91 f.
") Hammono 11. ') Udg. af 1727. 125 ff.

') Paus gamle kgl. Forordn, og Privilegier udg. for Kongeriget Norge, Kbhvn.
1751. 3, 708. Stockfleth Saml. 308. Thaaruft, Magasin for Danm. og
Norges topogr. etonom. og statist. Bestr. Kbhvn. 1802—1803, 2 152.

') Hammond 5. 234.



ogsaa kan sees af nedenstaaende Historie. Thi de have deres Afguder,
der enten vestaa i en stor Sten, et Grantrce eller vel endog et udstaaret
Treebillede, staaende i Skoven eller paa Marken og ere mange om et.
Nogle scette Afgudsbilledet hen i en Fjeldhule, og disse kalde de nu deres
Landguder, skrive Mcerker paa dem og offre til dem paa hedensk Vis
lonligen, ligesom Bjarmelcenderne ogsaa i fordums Tid have havt deres
Afgud, fom de kaldte lomala. Det hcendtes for nogle Aar siden, at en
Mand, fom endnu lever paa Helgeland, drog paa Fjeldet og fogte efter
Bjorne og kom da til en Helle (en stor Hule under en Klippe), og der
fandt han et stort, grovt Villede, der var en Lappegud; ved dets Side
stod Lappens Ganceste, og da han aabnede den, var den fuld af
blaa Fluer, hvilke vare Lappens Gan og Trolddom, fom han daglig
udfender. Afguden hug han istykker og brugte den til Vrcendsel om
Natten, men LEsten satte han tilside og turde ikke rore ved den og skyndte
sig hastig bort om Morgenen. Fremdeles fortceller han, at alle Lapperne
ere grumme Troldmcend, at Solapperne fcette deres Bom i Lcere hos
Fjeldlapperne, at de kunne blive desto dygtigere Troldmcend, at Lappen
ci kan trives uden at han daglig kan sende en Gcmstue ud at forgjore
et Menneske, og har han Ingen at forgjore, fender han dog Fluen ud
paa Slump at forgjore Mennesker eller Dyr." I disse Beretninger, som
gjentages af Wolff (1651),') affpeiler sig den dagjeldende Vetragtnings-
maade af Lapperne, og om der maaste end kan vcere noget Overdrevent
deri, saa er det dog tydeligt heraf, saavelsom af senere Beretninger, at
Lapperne endnu ved det 17de Aarhundredes Midte kun i Navn vare
andet end Hedninger. Dog fynes det, fom om det stod sig noget bedre
med de norske Lapper, der boede Syerrig ncermest og vel havde
Gavn af den der stedfindende Missionsvirksomhed. Tornceus (1645),
der udstrakte sine Missionsreiser til Tanaelven, siger om de norske Lapper
fra Kautokeino, Afviovara, Tana og Utsjoki, at de ci vilde lade deres
Bom lcere at Icese, men at de forovrigt godt kunde lcefe, at de havde
god Forstand paa Gud og de evige Salighedsmidler, og 'at de ikke havde
Troldtrommer. De holdt strcengt Sabat, kom gjerne til Alters, viste stor
Andagt og drak den Dag, de gik til Herrens Bord, flet Intet for Nad-
verens Annammelse, og bagefter drak de hele Dagen intet Brcendevin.
Men — de Lapper, fom ci vilde gaa i Kirke, bleve ved Mulkt tvungne
dertil. -)

Ved denne Tid var imidlertid en Mand fremtraadt, hvis Hjerte slog
varmt for Lappernes Omvendelse, nemlig Erik Bredal, Biskop af Thrond-
hjem <1643—1672), til hvis Stift hele Finmarken horte. Da Thrond-
hjems Len (d. e. omtrent de nuvcerende Nordre og Sondre Throndhjems

') p. 99. ') Torn<rus 27 f. 32 f.
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Amter) var bleven afstaaet til Sverig ved Freden i Roeskilde 1658, og
han ikke vilde svcerge den fvenste Konge Trostab, blev han jaget ud af
Byen og begav sig nu til Nordlandene, der ikke vare afstaaede til Sverig,
og over hvilke han nu efter Ansogning beskikkedes til Superintendent.
Han tog Ophold i Tronces i Nordlandene, til hvilket Sognekald han
havde Patronatsret, og da det netop var ledigt, betjente han det som
Sogneprcest, indtil Throndhjem ved Freden i Kjobenhavn 1690 gaves tilbage
til Norge. Imidlertid tog han sig med storste Iver af at undervise Lapperne
i Christendommen. Han drog selv om iblandt dem og prcedikede for
dem, og efterlod blandt dem fom Katecheter nogle Disciple af de overste
Klasser i Latinstolen i Throndhjem, hvilke vare fulgte med ham. Men
de havde ligesom han at kcempe med stor Nod og Modstand, og de be-
fandtes omsider alle at vcere omkomne, rimeligviis drcebte af Lapperne,
fom frygtede for ved dem at ville komme til at lide Afbrcek i deres
gamle Frihed og Levnet. Men Biskop Bredal blev ikke trcet, han sogte
paa alle optcenkelige Mander at bevcege Lapperne til at besoge de norske
Markeder, for der at faa Guds Ord at hore. Destovcerre lod han sig
af de statskirkelige Tvangsanstuelser forlede til at faa den verdslige
Svrighed til at paalcegge dem Straf, til de havde ladet sig undervise
og gaaet til Alters. En rigtigere og christeligere Fremgangsmaade, han
anvendte, var derimod den, at han overtalte nogle af Lapperne til at
overlade ham deres Bom. Forceldrene og Slcegtningene besogte da
Bomene af og til, og Biskoppen bevcegede dem da til at gaa i Kirke og
lagde dem paany den Herre Christus paa Hjerte. De Bom, fom vare
underviste, fendte han tilbage til deres Hjemstavne, hvor adskillige af dem
udrettede meget Godt, dog var dette ikke Tilfceldet med dem Alle, thi
en af dem, der gik i Latinstolen og naaede den tredie eller fjerde Lectie,
blev efter sin Hjemkomst den vcerste Noid. Paa denne Maade virkede
Biskoppen ikke lidet til sand Christendoms Fremme blandt Lapperne, og
endnu 50 Aar efter vidner Syvstjernen — de syv Prcester paa Vedoegnen
— i deres „Betcenkning om Finners og Lappers Omvendelse" til Mis-
sionscollegiet, (1715), at der endnu dengang, stjondt Vcerket siden blev
forfomt, var Frugter deraf at fe.

Efter Biskop Vredals Tod stod imidlertid Missionsvcerlet stille.
Aldeles uden Virkning var hans gode Exempel imidlertid ikke, i det
Mindste bemcerkede man saameget, at fra hans Tid af var der flere
Prcester i Stiftet, fom med mere Iver end hidtil toge sig af Lapperne.
Men det var kun faare lidet, fom udrettedes. Lapperne kom fjelden
ned fra Fjeldene, og naar de kom, bleve de ikke lcenge Paa et Sted ad
Gangen. Prcesterne selv vare ikke vante til at drage til Fjelds, og des-

') L. Daa 108 ff. Dan Vibl. 6, 619 f. Hammond 8 ff. Rudelbach 7.
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uden havde de deres store, udstrakte norske Menigheder at besorge. Dertil
kom, at de ikke forstode Lapst, og Fjeldlapperne ikke Norsk.') Ved denne
Tid var det ogsaa, at Regeringen, som om der ikke var stette Mennesker
nok i Finmarken til at forfore Lapperne, fandt paa at forvise Forbrydere
derop for faaledes at bode paa sine egne taabelige Foranstaltninger, som
affolkede Finmarken. 1681 den Iste Januar udstedte Christian den femte
et Rescript, fom lyder paa, at Betlere og andre Personer fra Bergen,
der ere domte til Jern og Fcengsel, stulle fores til Finmarken at anvendes
ved Fiskerierne, og den 2den Febr. 1687 paalagde samme hoivife Konge
de Handlende aarlig at fore et Mandfolk og et Fruentimmer derop til
Finmarken, fom skulde blive der i 5 Aar, famt at foruden de i forstncevnte
Refcript omtalte skulde de, der skulde, men ikke kunde betale Leiermaals-
boder, forvises derop. Atter befalede famme Konge 16de Mai 1691, at
hver Handlende aarlig skulde fore to Mandfolk og 1 Fruentimmer derop
og tillod insolvente Personer i Stavanger at reise derop og i 10 Aar at
vcere sikkrede der for al Forfolgelse. 2) En faadan Tilvcext af de stette
Elementer, fom allerede fandtes blandt de i Finmarken boende Nordmcend,
kunde umuligt Andet end virke hcemmende paa fcmd Christendoms Frem-
gang blandt Lapperne.

Med det 18de Aarhundrede begyndte imidlertid bedre Tider for den
lapste Mission. Blandt de faa Prcester, fom dengang fandtes i Fin-
marken, var der to alvorlige og nidkjcere Mcend, Provsterne Trude
Nitter i Kjelvig (1699 -s-1719) og Ludvig Christian Paus i Vadso, hvilken
sidste virkede der forst som Capellan 1682, siden som Sogneprcest
fra 1696—1740 (I- 1744). s) Denne sidste var saa heldig at erholde
til Skolelcerer i Varanger en alvorlig nidkjcer Mand, Isak Olsen, af
hvem han felv opflammedes til Iver for Lappernes Omvendelse.*') Amt-
manden havde 1703 truffet ham som Huslcerer hos en Prcest i Vestfin-
marken og havde ved allehaande stjonne Lofter bevceget ham til at folge
med til Vstsinmarken, hvor han efter Provst Paus' Raad ansatte ham
blandt Lapperne i Varanger. Dem underviste han nu i 14 Aar med
saadan Iver, at allerede 1705 kunde Biskoppens Famulus, Mag. Hans
Skanke give ham det Vidnesbyrd, at en stor Del af Lapperne deromkring
ved Visitationen befcmdtes ikke alene at vcere ligefaa godt oplyst som
Nordmcendene i Christendommen, men endog langt at overgaa dem.
Trods alle gode Lofter, maatte han tjene i 5 Aar uden Lon, forst 1708
erholdt han 20 Rdlr., men alle Vistoppens og Amtmandens gode Lofter
bleve faagodtsom ganske uopfyldte, thi ingen af dem brod sig om Lappernes
Omvendelse. Biskoppen Peder Krog (1688—1731) havde ved Christian

') Dan Bibl. 6, 620 s. ') I_ilie__B__^ol_l 1. 114 <?.

') Erlandsen 2, 18. Hammond 23. *) Hammond 243.
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den femtes Frilles, Frk. Moths, Gunst faaet sit Embede, han var en
begavet, men herskesyg Mand. Amtmanden, Lort eller Lorike, var en
pengegjerrig Mand og en stor Hindring for fand Christendoms Fremme.')
Med utrcettelig Nidkjcerhed arbeidede Isak Olsen imidlertid blandt Lapperne
ikke blot i Varanger, men ligetil Alten drog han om blandt dem. og det
under Livsfare, thi af Forbittrelse over, at han opdagede deres Afguderi og
Afgudssteder og kaldte det Djcevlens Vcerk, besluttede Lapperne at staa ham
ihjel, og hans Ansogning om Amtmandens Bestjoermelse lod denne blive
upaaagtet. Lapperne vilde ci heller forunde ham Plads eller Hvile i
deres Hytter, ncegtede ham rent Vand at drikke, vilde kun give ham
raadden eller tilsolet Mad osv. Skulde han reise til Fjeldbyerne, gave
de ham de vildeste og uregerligste Rensdyr, saa at han stedse var i Livs-
fare paa sine Reiser. Og dertil kom, at han ingen Lon sit, forst 1714
tilstodes ham 35 Rdlr aarlig. To Aar efter traf han v. Westen, og paa
dennes Anmodning fulgte han med til Throndhjem, hvor han 1717 af
Regeringen beskikkedes til Tolk og Lcerer i Lapsi ved det dervcerende
Missionsseminarium. Uvist af hvilken Grund blev han imidlertid uenig
med v. Westen, der opsagde ham Tjenesten, men dog anbefalede ham til at
blive Chordegn i Throndhjem 1722, i hvilken Stilling han dode 1730.
Ifak Olsen var kun en ringe Mand, men med utrcettelig Nidkjcerhed
arbeidede han i sin Gjerning og det under de vanskeligste og mest ned-
slaaende Forhold. Desuden forfattede han i Haandsirift en Overscettelse
af Mathceus' Evangelium og andre Stykker af den hell. Skrift, en Kate-
chismus osv., samt endel Landkort og historiske Skrifter af stor Vigtighed
for Finmarken. 2)

Imidlertid havde den lapste Mission tildraget sig Kong Frederik
den fjerdes Opmcertsomhed. Hvorlangt denne Konge end var fra i Sæde-
lighed at vife en sand christen Tro, saa var han dog besjcelet af alvorlig
Iver for sine hedenske Undersaaters Vel. Han havde udsendt Missio-
ncerer til Ostindien, og da Indberetningerne fra Finmarken vare tvetydige,
maaste hverandre modsigende, fendte han i Foraaret 1706 Candidat Poul
Resen derop. Han nedsendte sin Beretning i Foraaret 1707, i hvilken
ban forestog Kirker byggede ved 1) Tanaforsholm, 2) mellem Laxe- og
Porsangerfjord eller paa Renoen, og Prcester, fom skulde tillige vcere Skole-
lcerere, ansatte i 3) Komagfjorden, 4) Balsfjorden, 5) Lovang (Senjens
Fogderi), 6) Saltveringsstov (Salten Fogderi), 7) i Ranens og Vestens
Fjeldegne, 8) for Overhaldens, Snaasens og Finliens Lapper. Hvad
Lappernes religiose Vilkaar angaaer, da siger han, at Tiggerlapperne paa
Grund af deres stadige Omflakken mellem Nordmcendene besad noget mere
Kundskab om Christendommen end Fjeld- og Solapperne, men det foies

') Hammond 241. 247. ') Hammond 12 s. 875 ff.
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til, at denne mere bestod i en Bvelse i at snakke Nordmcendene efter
Munden. Da Kongen havde modtaget denne Indberetning, afcestede han
Amtmand Lorike i Finmarken og Vistop Krog deres Erklceringer. Amt-
manden (Erklcering af 30te August 1708) fandt det nodvendigt at bygge
en Kirke paa Tanaforsholm, men mente, at Langoen var et bekvemmere
Sted for en Kirke end Renoen, forestog at bygge et Kapel i Masy
<navnlig af politiske Grunde), men antog det forresten hensigtsmcessigst
af Pengehenfyn at anfcette Skolelcerere istedetfor de forestaaede Prcester.
Biskoppen foretog efter at have modtaget Kongens Skrivelse og en Be-
faling til at visitere i Finmarken, hvor han i 11 Aar ikke havde vceret,
som han ikke turde vcere overhorig, en Reise paa 21 Uger derop og ud-
stedte derncest 1707 et Cirkulcere til Prcesterne om, at de skulde se sig om
efter Perfoner, der vare stilkede til at undervise Lapperne. Men kort
efter udbrod der paany Krig, og dermed fov Sagen hen i nogle Aar.')
Imidlertid fortsatte Olsen og Provst Paus deres Bestrcebelser. Denne
udstedte 1711 en Instrux for sine (10) Medhjcelpere, hvori han paalagde
dem noie at vaage over, at Lapperne ci vedbleve at drive deres hedenske
Boesen, men Tidens Aand rober sig i denne Instrux, idet han mere for-
maner Medhjcelperne til at angive stige Overtrcedelfer for ham, Isak
Olsen og Svrigheden, end til at modarbeide sligt Uvcesen ved Guds Ord.
Men Medhjcelperne vare ci heller christelig paalidelige Mcend. 2)

Den, der mere end nogen Anden, tog sig af Lappernes Omvendelse,
var imidlertid Thomas v. Westen. Fodt i Throndhjem 1682 og af Sted-
faderen, en velhavende Apotheker, bestemt til at vcere Apotheker, vidste
han dog at faa Tilladelse til at fslge sit Hjertes Tilboielighed at komme
lil at studere, han blev Student og Ccmdidat og holdt i sit 13de Aar
sin Dimmisprcediken, staaende paa en Skammel i Helliggeistes Kirke. Efter
Stedfaderens Bnste gav han sig dog til at studere Medicin, men denne
dsde snart efter, og han lagde sig nu med stor Iver efter de esterlandste
Sprog. Kcempende med stor Fattigdom havde han bestemt sig til at
Ircede i russisk Tjeneste som Professor i Sprog og Veltalenhed i Moskva,
men Kongen blev opmcerksom paa ham, forbod ham at reise, udncevnte
ham forst til kongelig Vibliothekar, og 3 Aar efter 1710 kaldte han ham
lil Sogneprcest til Vedo ved Trondhjem, et Pastorat, hvortil horte 7
Kirker, af hvilke dog nogle besorgedes af to residerende Capellaner.
Menigheden her som saagodtsom allevegne i Norge var i den ynkeligste
Forfatning, men v. Westen tog alvorlig fat paa Vcerket, og under idelig
Modstand af Menigheden, der ci vilde vcekkes og klagede over ham baade
lil Biskop og Konge, bragte han dog med Guds Hjcelp aandeligt Liv

og vandt Menighedens Agtelse og Velvillie.
') Chraposten 1849, 403. Hammond 14 ff. Sundt 216.
") Hammond 27 ff. ') Hammond 37 ff. *») Hammond 68 s.
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Denne gudfrygtige og nidkjcere Mand var det, fom ved Guds Vi-
stand skulde bringe nyt Liv ind i den lapste Mission. Den 10de De-
cember 1714 indstiftede Kongen Missionscollegiet i Kjsbenhavn (oollsFiuiu
6« eursu evanFslioo ziromovsn^o), der skulde forestaa den ostindiste Mis-
sion og tillige have sin Opmcerksomhed rettet paa den forestaaende lapste.
Allerede nogle Dage efter Collegiets Oprettelse streve Bestyrerne til
Provsterne Nidter og Paus for at udbede sig deres gode Raad, i Be-
gyndelsen af nceste Aar lode de udgaa et lille Skrift paa Dansk og Tydst
for at vcekke Interesse for den ostindiste Mission, i hvilket ogsaa udtales
deres christelige Forscet angaaende Lapperne. Dette Skrift omsendtes til
alle de to Rigers Biskopper o. ft.; ogsaa til det anglikanske Loeiet^ tor
promotinF edristian Kuo^vlL6Fs, der allerede paa Grund af den ostin-
diste Mission stod i det venskabeligste Forhold til Collegiet, sendtes
det og Underretning om Planerne med Lapperne. En Masse Forstag
strommede nu ind til Collegiet, af hvilke de fleste vare meget umodne.
Nogle s. Ex. Amtmand Nobel i Throndhjem og Vicelcmgmand Bredal,
Biskoppens Ssnneson, mente, at man burde anlcegge endel Byer og til-
holde Lapperne at soge derhen og forbyde dem at vandre omkring, hin
ansaa deres Afguderi kun for Narrestreger, denne betragtede Lapperne som gode
Christne, fordi de gik i Kirke, til Alters osv. De fleste f. Ex. Biskop
Krog, Mag. Dasf i Alstahoug mente, at det var hensigtsmæssigst at an-
lcegge en Skole f. Ex. i Throndhjem, hvor unge Lapper kunde oplceres,
og naar de havde lcert Christendommen, undervise deres Landsmcend.
Correktoren i Throndhjem, Mag. Skanke, der tidligere som Biskoppens
Amanuensis havde besogt Finmarken, forestog Oprettelsen af et Seminarium
i Throndhjem, paa hvilket unge Nordmcend kunde uddannes til Lcerere for
Lapperne.') Det grundigste og bedste, Forstag, som imidlertid indsendtes,
var det, Syvstjernen d. e. syv christelige Prcester paa Vedoegnen, hvortil
v. Westen horte, indsendte. De forestaa, at ikke fom hidtil de sletteste
og udueligste Prcester, som intet andet Sted kunde bruges, skulde sendes
derop, men snarere de duligste, at det stal paalceggesPrcesterne ikke alene
at prcedike, men ogsaa at katechisere og gjsre Husbessg, at de skulde
ordenlig lonnes, hvad hidtil ikke havde vceret Tilfceldet, at ivrigheden
stulde tilholdes at straffe al den Ugudelighed, der bedreves deroppe af
Nordmcend ikke mindre end af Lapper, at Præsteembederne ikke som sced-
vanlig stulde staa ledige i 5 eller flere Aar, at Provsten stulde visitere
hvert Aar. Fremdeles forestoge de, at en Mand stulde sendes derop
at undersoge Forholdene, at unge Lapper stulde oplceres, saa at der i
det Mindste i hver Familie kunde vcere en saadan til at veilede de Andre,
og at der flittig baade i Kirken og Husene stulde bedes for Lappernes

') Hammono 144 ff.
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Imidlertid udstedte Frederik den fjerde den 19de April 1715 en
Instrux om den lapste Mission, (udvidet 1720 til hele Throndhjems
Stift), i hvilken han befaler Missionscollegiet at udfe dygtige Mcend til
Katecheter, hvilke siden kunne forfremmes til Prcester, fremdeles at det
stal tilse, om der ci bor oprettes nye Skoler, Sogne og Pastorater, og

se hen til, at de Christne fore et godt Levnet blandt Hedningerne. De
Studenter, der vilde gaa til Finmarken, lovedes 9de Mai 1715 Regens
og andre Stipendier, og endelig udncevntes Thomas v. Westen den
28de Febr. 1716 til Lector tI.6O_.OF_N ved Latinskolen i Throndhjem,
idet han desuden stulde hellige sin ovrige Livstid til den lapste Mis-
sions) Den 14de Marts s. A. fik han sin Instrux, ifslge hvilken han
ved Throndhjems Latinstole, der nu tillige stulde henhore under Missions-
collegiet og vcere en Missionsstole for unge Mennesker, der vilde vcere Mis-
sioncerer i Finmarken, stulde lcese to Timer daglig Theologi og forresten
vcere Skolens Forstander, faa at Rectoren i Virkeligheden blev ham
undergiven.s) Denne Ordning var ikke heldig, man blandede en verdslig
Skole sammen med Missionssiolen, og den Tilsynsstilling, v. Westen fik
ligeoverfor Rectoren, krcenkede denne og var den forste Aarsag til den
Uvillie og Modstand, v. Westen og Missionen modte hos Rectoren og
dennes Fader, Biskop Krog. 6) Denne sidste krcenkedes endnu mere ved
den Stilling, v. Westen tom til at indtage med Hensyn til Missionen,
han blev indsat til Forstander for denne, erholdt Myndighed til at anscette
Missioncerer og Skolelcerer i Finmarken, visitere Kirkerne, bestemme, hvor
nye Kirker stulde anlcegges, og han kom paa denne Maade til for en Del i
Gjerningen at vcere Lappernes virkelige Vistop. Det er derfor ikke til
at undres over at en faa verdslig og cergjerrig Mand, som Biskop Krog,
var misfornsiet over dette Indgreb i hans Embedsvirksomhed, hvilket dog
ncermest var foranlediget af, at han havde rogtet dette Kald saa daarligt. Iste-
detfor at erkjende sine Forsyndelser i saa Henseende og at glcede sig over
det Opsving, sand Christendom fik ved v. Westens Anscettelse og Bestræ-
belser i hans Stift, modarbeidede han denne paa alle mulige Maader.
Rigtigst vilde det have vceret, om Throndhjem Stift var bleven delt.

Omvendelse.') Imidlertid modte Planen ogsaa aabenbar Modstand,
navnlig i et anonymt Skrift _.i_on^mi Hauni6i_Bi3 Lsn.em.ia, 6s mig-

-810110 a 6In6c»B, der blev udspredt i Norge, og i hvilket den lapste
Mission kaldtes vanskelig og ncesten umulig 2)

') Hammond 188 ff. ') Hammond 191 ff.
') Dan. Vibl. 6, 627. Hammond 705 ff. Leem 510.
<) Hammond 207. Leem 511. «) Hammond 210 ff.
°) jfr. Hammond 215. Muller, Bidrag til Throndhjems Kll.hedra.sto.es

Historic til Aar 1809. Indbydelsesslrift til den offentlige Examen i Thjems.
Kathedralstole 1855. Throndhjem S. 14 ff.
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Skjondt hans nye Stilling vilde bringe ham mangfoldige Bryderier
og Besværligheder, stjondt han maatte forlade et indbringende Embede
for usittre Indtcegter, der i stere Aar reduceredes til Intet eller saagodt
fom Intet, i) tog v. Westen dog ikte i Betcentning at modtage det Kald,
der var udgaaet til ham fra Missionscollegiet. Efter dettes Begjcering
foretog han 1716 en Infpectionsreife til Finmarken hvilken han tiltraadte
den 29de Mai, forsynet med en Mcengde Lcesebsger og gudelige Boger
til Brug for de Solapper, fom forstode Norsk, og ledsaget af Kjeld, Stub
der havde vceret hans egen Capellan, og af Jens Bloch, der havde vceret
residerende Capellan i Melhus. Sidstncevnte var af Biskop Krog bleven
formanet til hellere at blive i sit Embede, fom han iovrigt havde nedlagt i
Forveien, end at drage til Finmarken, men han fvarede: „Jeg vil til
Finmarken og anvende mit Pund paa de arme Folk, om og alle Djcevle
i Helvede stode i Veien."^) v. Westen seilede nu til Vadso, hvor han traf
Provst Paus og Isak Olsen, samlede her og i Varanger Lapperne, talte
med dem Mand for Mand og overbeviste dem om deres Vildfarelser.
Derfra vandrede han med Provsten til Tanaelven, hvor han talte med
de dervcerende Lapper, derfra til Kjollefjord, hvor han traf Laxefjordens
Lapper, formanede og overbeviste dem, og omvendte der to Noider. Paa
disse tre Reiser havde han truffet 750 Lapper og faaet dem Alle til at
love sand Omvendelse, og han indsatte nu Kjeld Stub til Missioncer i
Bstfinmarken. Han drog nu videre mod Vest, samledes i Kjelvig med
Porsangers Lapper, der vare meget uoplyste, da den nidtjcere Provst Nidter
sjelden havde kunnet komme til dem eller de til ham. Efter at have be-
skikket Skolelcerere for dem, drog han til Hammerfest, hvor han traf
Klub- og Kvalfjordslapperne, og stjondt den gamle Prcest der, fom havde
vceret der i 37 Aar, men nu var faa svag, at han ikte kunde gaa, for-
filtrede, at han troede, at Lapperne i hans Menighed vare frie for af-
gudist Daarlighed, saa viste det sig, at det var alt andet end Tilfceldet,
Prcesten havde i mange Aar ikte vceret hos dem. Derfra drog han til
Talvig, hvor han traf to Noider, af hvilke den ene betjendte ved sine
Trolddomskunster at have drcebt 11 Mennesker, v. Westen blev imidlertid
ved at arbeide saalcenge med ham, til han lovede at omvende sig, og
efterat have indsat Jens Bloch til Missioncer i Vestsinmarten for Alten,
Hammerfest og Kvcenangen drog han til Loppen, hvor han traf Lapperne
vel underviste formedelst Prcesten, H. H. liirgens Bestrcebelser, men dog
afgudiste. I Finmarken havde han nu overbevist 1000 Se- og Fjeld-

og Finmarken og endel af Nordlandene var bleven et eget Stift med v.
Westen til Biskop, men dette skete forst i dette Aarhundrede.

') Hammond 220.
') Diin. Vibl. 6, 631. Erlandsen 1, 139. Hammond 230. 738.
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lapper om deres Vildfarelser, indsat to Missioncerer og endel Skolelcerere
og Medhjcelpere. I Nordlandene kom han forst til Skjervo, hvor Til-
standen var forfcerdelig, og hvor han doiede meget med at faa fat paa
Lapperne, thi de flyede for ham, derncest til Karlss, hvor Tilstanden var
ligesaa siet, til Tromso, Lodingen, Ofoten eller Evences, hvor Lapperne
aldeles ikke kjendte Gud eller Forlosningen og vare vilde og drikfceldige,
Hammeroen, Vodo, Gillestaal — hvor han traf en dertil egnet Mand, som
han satte til Lcerer for Lapperne der samt i Vodo, Sljerstad og Saltdalen, —

Ranen, Vefsen, Alstahoug, Brono, Overhalden, hvor der kun fandtes 4
Hovedfamilier af Lapperne, som boede oppe i Fjeldene og vare ganske
uvidende om Christendommen, derfra til Snaasen, til hvilket horte to
Fjeldkapeller for Lapperne i Norlien og Sortien (eller nordre og sondre
Finlien,) til Stod, Sparboen og Vcerdalen, i hvilke tre sidste Sogne der
dog kun opholdt sig nogle faa Tiggerlapper. Den ste Novbr. kom han
tilbage til Throndhjem, ledsaget af Isak Olsen og to Lapdrenge, der
stulde oplceres i Seminariet.')

Det var en langvarig og besvcerlig Reise, v. Westen havde foretaget,
og det var et sorgeligt Indblik i Lappernes christelige Vilkaar, han havde
gjort. Kun faa Steder havde Prcesterne med Iver taget sig af Lapperne
i deres Menighed, de fleste Steder havde de ganske forsomt dem, tyk Uvi-
denhed, store Laster, Overtro og Afguderi fandtes ncesten allevegne blandt
Lapperne. I Almindelighed vidste Prcesterne ingen Besked om den For-
dcervelse, der herskede blandt Lapperne, ogsaa ansaa de det for umuligt
eller ufomodent at faa den udryddet; naar blot Lapperne bleve dobte,
gik til Alters, besogte Kirken og viste nogen Andagt, betalte deres Af-
gifter og kunde lcese lidt, de ikke forstode, vare de tilfredse. I Navn
vare alle Lapperne christnede og dobte, samt gik til Herrens Bord, men en
stor Del af dem vare omdobte med Hedningedaab. De havde Intet
imod at vcere Christne, naar de derhos maatte blive ved at beholde deres
Hedenstab, hvilket de ilte turde opgive af Frygt for, at Guderne skulde
straffe dem i det Timelige. De verdslige Embedsmcend havde ogsaa
hcemmet Christendommens Fremme, faaledes ertlcerer v. Westen om Amt-
mand Lorck, at han hindrede Prcesternes Nidtjcerhed, holdt med Lapperne
i deres Afguderi og fogte alene deres Gaver. Men v. Westen havde
paa den Reise kraftige« arbeidet for Lappernes aandelige Vel, havde
personlig talt med mangfoldige af dem, havde faaet dem til at love en
fand Omvendelse, havde indsat to Missioncerer, endel Skolelcerere og
Medhjcelpere og havde ladet Lapperne bygge nogle Forsamlingshuse.
Lapperne havde i det Hele taget modtaget ham med Velvillie, de stjonnede,
at han dreves af uegennyttig Kjcerlighed til dem, og glcedede sig ved

') Dan. Bibl. 6, 631 ff. Hammond 230 ff. 740.
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Samme Aar (1716) blev der af Kongen udstedt Befaling til, at
der i alle Rigets Kirker stulde Forbonner for den lapste Mission ind-
lemmes i Kirkebonnen, ligesom det Samme tidligere var paabudt angaaende
den ostindiste Mission, og der blev paalagt alle Norges Kirker en aarlig
Afgift af 2 Rdlr. af Hovedkirker, 1 Rdlr. af Annexkirker til den lapste
Mission, ligesom ogsaa flere Pengemidler bleve den anviste, og nogle
enkelte christelige Privatmcend stjcenkede Missionen Gaver. Den 23de
Decbr. befaledes det lcenge paatcenkte Seminarium ved Throndhjems
Skole indrettet, i hvilket stulde optages dels dertil stilkede Disciple af
Skolen, dels Lapborn, de stulde nyde seeregen Undervisning af v. Westen
i Christendom og i Missionsgjerningen og af Isak Olsen i Laftst. I Sep-
tember 1717 var det i fuld Gang, bestaaende af 4 norske og 2 lapste
Drenges) Det nceste Aar (19de Marts 1718) fik v. Westen en udforlig In-
strux fra Missionscollegiet, hvori dette bestemte, at der stulde bygges en Kirke
for Varangerlapperne, ved hvilken Elias Heltberg, forhen personel Ca-
pellan i Skaanevig (Bergen St.), der i Decbr. 1717 var i Kjobenhavn
antaget af Missionscollegiet i dets Tjeneste, stulde anscettes, han stulde
holde Skole der og til visse Tider reise om blandt Lapperne, endvidere at der
ved Tana stulde bygges et Capel og anscettes en Katechet eller Skolelcrrer,
at der ved Veinces stulde bygges et Capel at betjenes af Prcesten i Kjel-
vig en Gang om Aaret og en Skole anlcegges med en Skolelcerer, i
Porsanger stulde en Kirke bygges ved Kjobestrcmden og en Skole anlcegges
med Rasmus Raklev til Katechet, iKvalsund stulde der bygges en Skole og
det stulde tillades Lapperne at bygge en Kirke, i Talvig stulde en Kirke bygges
i Egstal, ved hvilken Morten Lund stulde anscettes som Katechet, frem-
deles stulde de to allerede ansatte Missioncerer have en Understolelcerer
ved Siden, der stulde hjcelpe dem med at lcere Lapperne at lcese. s)
Efter endnu at have antaget 9 Seminarister, tiltraadte v. Westen den
14de Juni 1718 sin anden Missionsreise, Raklev og Heltberg vare kort

Udsigten til at faa Evangeliet at hore i Modersmaalet.') Te to Missio-
ncerer, der vare blevne anfatte i Finmarken, vare dygtige og nidkjcere Mcend,
der lagde sig med Iver efter Lapst, i hvilket navnlig Bloch gjorde stor
Fremgang, reiste idelig om til Fjelds og til Havs, katechiserede stittigen
og formanede kjcerligen baade Gamle og Unge. Men de maatte doie
meget Ondt baade paa deres Reiser og paa anden Maade, Lapperne i
Kvcenangen truede faaledes med at skyde Bloch, hvis han kom derhen,
og hans Helbred blev meget nedbrudt af de besvcerlige Reiser. 2)

') Hammond 240 ff. -> Hammond 732 s. 737 s.
') Dan. Bibl. 6, 646 f. Hammond 268 ff. 381.
4) Hammond 530. °) Hammond 277 ff. 296.
«) Hammond 300 ff.
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forinden fendte forud. Underveis havde han den Glcede at erfare, at

Vefsens Fjeldlapper vare blevne godt underviste, dels fra Sverig, hvortil
de udstrakte deres Vandringer, dels navnlig af en Finlcender Arvid
Bistot, der i Throndhjem af Isak Olsen havde lcert Lapst. Den 28de
Juli ankom han til Vadso. Istedetfor Stub, der i Slutningen af Aaret
<1718) blev Missioncer i Ibestad og 1720 res. Cap. i Skjcerstad, hvor
han paa egen Bekostning lonnede en Stolelcerer for Lapperne, men snart
efter <1724) dode, i) blev Heltberg ansat som Katechet eller Missioncer i
Varanger (Bergeby) og erholdt Lapynglingen Ivar Poulsen, der af v.
Westen var oplcert paa Seminariet, til Underlcerer. Heltberg virkede med stor
Nidkjcerhed her indtil 1721, da han blev Sogneprcest i Veitstaden (f 1766),
drog om til Lapperne, ogfaa i fvenst Lapland, prcedikede for dem og
underviste dem. Han sit 1718 en Stole bygget i Sandhoug og 1719
en i Bergeby, famt 1719 en Kirke i Sandhoug. Derncest drog v. Westen
videre til Tana, hvor et Kapel var bleven bygget, en Skole blev ikke
anlagt, da Lapperne boede for spredt dertil. Han vandrede derpaa til
Kjollefjord, og det besluttedes, at den nye Kirke skulde bygges paa Bonds
eller Lebesby, en Stolelcerer blev her ansat. I Porsanger skulde den
nye Kirke opfores i Kistrand, og Lapperne gave til dennes Opfsrelse 106
Rdlr., en temmelig betydelig Sum paa de Steder og for disse fattige Folk.
En Stole anlagdes ci her, da Lapperne boede saa spredt, derimod befa-
ledes det Raklev, der blev Missioncer her og sit Lapynglingen Si-
vert Henriksen til Medhjcelper, at reise om i Fjorden. Raklev forblev i
Kistrand til 1722, da han blev residerende Capellan i Ncesne (Ranen).
Han arbeidede med den stsrste Nidkjcerhed blandt Porsangers og Laxe-
fjordens Lapper, som vare meget bedrovede over hans Vortreise, menende,
at Gud var vred paa dem, siden han havde kaldt ham bort. Han talte
Lapst med Fcerdighed, og Lapperne glcedede sig ved nu at faa Ordet at
hore, saa de kunde forstaa det, sigende, at nu skulde de ogfaa strcebe at
lcegge sig det paa Hjerte. Ogsaa iRanen, hvor han dode 1739, vedblev
han at arbeide for Lapperne og gjorde Fjeldreiser for at prcedike for dem.
I Hammerfest indsatte v. Westen derncest Morten Lund til (uordineret)
Missioncer. Han var fsdt i Ncerheden af Finmarken, havde allerede
1716 tilbudt Missionscollegiet sin Tjeneste i et dertil indsendt Forstag
og blev 1718 efter at have vceret Huslcerer hos Krigsraad Poul Resen
antaget i dets Tjeneste. Han synes at have vceret den dygtigste af alle
hine forste Missioncerer og arbeidede med stor Nidkjcerhed i sit Kald
uden at cendse Helbred eller egen Bekvemmelighed. Han sit opbygget de
af v. Westen paa denne Reise bestemte to Forsamlingshuse i Nceverfjord
og Reperfjord, hvorhos ogsaa i Hammerfest Sogn tort iforveien et

') Erlandsen Tromso 134.
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lignende var opfort iKvalsund, derncest under de gjenstridige Altenlappers
Modstand tre i Egstal, Korsfjord og Lcerresfjord samt en Kirke i Mafi.
1723 blev han Sogneprcest i Alten og Mafi, hvor nu forste Gang Guds
Ord blev forkyndt paa Lapst. Ogsaa her virkede han under legemlig
Svaghed med utrcettelig Nidkjcerhed, til han 1728 forflyttedes til Over-
halden, hvor han atter i sin Menighed, fik (nogle faa) Lapper at virke
iblandt og dode 1758 som en „ceret, elsket og bemidlet Mand."

I Hammerfest ansatte v. Westen en og i Korsnces en Stolelcerer
og drog derncest videre, befogte Loppen, Stjcervoen, hvor Christoffer
Normarm (1718) ansattes til Katechet for Tromsolapperne, blandt hvilke
han virkede til 1722, da han blev ref. Caft. i Borge, endvidere Karlso,
Tromso, Ibestad, Tronces, Kvcedsjord og Lodingen. Her fandt han en
meget nidtjcer Prcest, Jakob Parelivs, (1720—1733) der med Iver havde
oplcert de Unge, men da fom en Folge af hans Formands Udulighed de
Gamle vare i hoi Grad vankundige, ansatte v. Westen her en Stolelcerer og
udncevnte tillige Kjeld Stub til Missioncer i Ibestad, hvis Lapper vare
i hoi Grad forsomte. Han drog nu videre til Hammero, hvor den nid-
tjcere Prcest Niels Schjelderup (1706—42) endnu tun havde kunnet ud-
rette lidet og derfra til Bodo, Folden, Gildestaal, Vejeren, Rodo og
Hero, hvortil han ankom lige for Nytaar 1719. Overalt underfogte
han Lappernes Viltaar og forhandlede med Prcesterne, som, efterat de
havde faaet Mnene op for Lappernes store Vankundighed og Ugudelighed,
modtoge ham med Velvillie og lovede ham Vistand. Han havde ogsaa
den Glcede at se, at Rygterne, som havde sagt, at de af ham omvendte
Lapper vare faldne fra, vare usande, tvertimod havde de saagodtsom Alle
vist sig bestandige. Hvor nu Lapperne reiste, havde de mest Bog i
Barmen, Gud i Munden og Christus i Omgcengelsen. Dog stod endnu
meget tilbage at udrette, navnlig stode de vestligste og sydligste Lapper
d. e. de, som boede i de af Normcend mest beboede Egne, mest tilbage,
som det jo ogsaa faldt Prcesterne der vanskeligst at antage sig Lapperne,
der udgjorde et lidet Mindretal af deres Menighed. Da v. Westen kom til
Hero, horte han, at de Svenske havde gjort Indfald i Throndhjemsegnen,
han kunde derfor forst vende tilbage dertil i Slutningen af April 1719.
Han medbragte 9 Drenge, hvoraf de 7 vare lapsie; nogle Lapdrenge havde han
betroet forsijellige Prcester (s. Ex. 2 til Heltberg) at opdrages og ud-
dannes af dem. i) Efter sin forste Missionsreise havde han bestandig
i sit eget Hus et Seminarium af Lappebom, som han paa egen Be-
kostning opdrog til Skolelcerere, thi han havde af Erfaring lcert, hvor
lidet Vomene lcerte af de usle Lcerere i Latinstolen, og han strev derfor

l) Dan. Bibl. 6, 649 ff. Erlandfen 1, 261. 388. 2, 41. 80. 103. Ham-
mond 311 ff. 734 s. 742 ff.
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1724: „Skolen forvcerres daglig. Jeg har fuldkommen i mit Sind be-
sluttet, at naar nu de nuvcerende Seminarister ere vel afreiste til Akade-
miet (Universitetet) og beredede, som de bor, til Embedets Gjerning, stal
jeg aldrig siden befatte mig med noget Seminarium af Throndhjems
Skole." Lappebornene modtoge to Aar Undervisning af v. Westen, og
naar en Missioncer blev udfendt, fik han et Par Skolelcerere med sig
fra en af disse to Anstalter. Til Lcerere ved Skolen i sit Hus havde
han blandt Andre Jens Kildal, der ogsaa efter at han var bleven Mis-
sioncer, oplcerte unge Lapper i Missionens Tjeneste, famt Ole Meldahl.')
Denne sidste arbeidede i denne Virksomhed fra 1719 af og blev 1720
Sogneprcest i Bodo mod at underholde paa egen Bekostning 5 Skolelce-
rere i Norfolden, Sorfolden, Saltdalen, Skjerstad og Bodo, hvilkeSteder
laa i hans Pastorats)

Medens v. Westen var paa sin anden Reife havde Kongen den ste
Septbr. 1718 befalet Anlceggelsen af Kirker og Skoler ved Sandhoug
eller Bergeby, Kjostrand og Egstal, Capeller ved Kvalsnces eller Grabnces,
Veinces og Thudum og Skoler ved Laxfjord og Kvalsund. Kort efter
sin Hjemreise kaldtes han ned til Kjobenhavn. Han var nemlig ikke
dygtig til tydelig og klart at udtrykke sig ved Pennen, og Missionscol-
legiet fandt det derfor nodvendigt mundlig at forhandle med ham. Han
afreiste derfor den ste Juli 1719. I Kjobenhavn blev han ofte kaldet
til Kongen, der med Interesse horte paa ham, og han forhandlede jcevn-
ligen med Collegiet. Frugten heraf var et Refcript af 12te Januar
1720, hvorved Kongen atter gjentager Rescriptet af 19de April 1715 og

fenere Rescripter famt bestemmer, at Missionscollegiet stal bescette alle
Præsteembederne i Finmarken, Nordlandene samt Overhalden, Snaasen og
Scelbo i Throndhjems Amt, for at der i disse Menigheder, i hvilke alle
der fandtes Lapper, kunde anscettes Prcester, fom vilde antage sig disse,
og for at der faaledes kunde gives Collegiet Leilighed til at cmscette vel-
fortjente Missioncerer, naar de et Par Aar havde rogtet deres besvcerlige
Kald til Tilfredshed. Saameget end Kongens gode Hensigt hermed maa
paasijonnes, var stig Bestemmelse dog ikke uden Fare, eftersom let derved,
naar ikte desto skarpere Tilsyn svedes, Embedsjcegere kunde fristes til
at melde sig til Missionsgjerningen, Noget der virkelig ogsaa skete.
Ogsaa andre Rescripter til Fordel for Missionen i skonomist Henseende
bleve udstedte. Nogle Dage for Jul 1720 kom v. Westen hjem igjen.^)

To Forandringer i Missionspersonalet vare siete ved denne Tid.
1719 var Henning lunghans, forhen residerende Capellan i Kvcefjorden
(1710), bleven kaldet til Sogneprcest i TromsS (1719—1753) og Provst.

') Hammond 552. 579. 583. 636. 859. -) Hammond 860 s.
') Dan. Vibl. 6, 659 ff. Hammond 340. 358 ff. 386 ff.
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Lapperne i Tromso Pastorat (Tromso, Skjcervs, Karlso) vare i hoi
Grad uvidende og ryggeslose, derfor kaldtes denne nidkjcere og begavede
Mand til at vcere deres Sogneprcest og tillige til at vcere Provst,
hvilket han nodigt vilde vcere, for derved at kunne have Tilsyn med
Prcesterne i Tromso og Senjen Provsti.') 1719 maatte v. Westen give
Hans Bloch, Miss. i Vestsinmarken, sin Afsted paa Grund af hans fvcek-
kede Helbred, og samme Aar blev han Capellan hos sin Fader i Scelbo,
hvor han trods Vistoppens Forbud med Iver antog sig Tydalens, Mer-
agers, Holtaalens og Roraas Lapper, holdt selv nogle Dage ugenlig
Skole for dem og opdrog en Lap til Skolelcerer. Han blev Sogne-
prcest der efter Faderen 1725, men dode allerede 1737. Han havde
vceret den forste, som prcedikede paa Lapst.2) Samme Aar (1719) havde
Collegiet antaget som Missioncer i Snaasen Capellanen sammesteds, Peder
Johan Muus, der baade dengang og senere som Sogneprcest der <1732
—1750) med megen Iver antog sig de vankundige Lapper i sin
Menighed.

v. Westen var nu vendt tilbage og blev i Throndhjem halvandet
Aar, inden han tiltraadte sin tredie Missionsreise. Men han var ikke
ledig. En Mcengde Lapper streifede om i Landet fom Tiggerlapper eller
forrettende allehaande ucerlige Bestillinger som at siaa Heste osv., dem sam-
lede han om sig og underviste dem, af dem var det ogsaa, at han er-
farede om den elendige Tilstand oppe i Fjeldene, hvor han saa sendte
Helscet, om hvem mere nedenfor, op. Dertil kom at han var den,
der paa Collegiets Vegne foreslog til de ledige Kald i Nordlandene og
Finmarken, og han havde her megen Uleilighed dels med at sinde de
vcerdigste Mcend dertil, dels med at hore paa Klager fra Prcester, der

sade i de usleste Embeder, og som han gjerne vilde hjcelpe, men ikte
altid kunde. I Loppen hensad faaledes Mikael Tybring (1720—1725)
der med Iver arbeidede i sit Kald, hvis hele Indtcegt var 130 Rdl. og
det uden Bolig, faa han maatte bo hos Kjobmcendene paa deres Naade
og var ncerved at sulte ihjel; fra Rost kom den residerende Capellan til
v. Westen, han havde forladt Embedet for ikke at fulte ihjel osv. Denne
sidstes Eftermand blev Christian Egede (1722—23), en Broder til Hans
Egede, v. Westens Ven, der ogsaa en Tid havde tcenkt paa at drage til
Grenland. Samme Aar (1721) aflostes Kjeld Stub i Ibestad af en
(uordineret) Missioncer Rasmus Ballund, der 1724 blev residerende Ca-

') Erlandsen 2, 184. Hammond 362 f.
') Erlandsen 1, 139. Hammond 739 ff.
') Erlandsen 1, 400. Hammond 835 f.
i) Hammond 376 ff.
b) Erlandsen 2. 23. 97. Hammond 341. 389 ff. 582.
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I omtalte Aars (1721) Udgang bestod Missionspersonalet i Fin-
marken af 24 Perfoner, nemlig Elias Heltberg, (der nylig var forflyttet)
og en lapst Lcerer i Varanger, Raklev og en lapst Lcerer i Porsanger,
Lund i Alten med Lcerere i Korsnces, Hammerfest, Laxefjorden og Loppen
endvidere en Skolelcerer i Tysfjorden, Arvid Bistol Katechet for Ranens
og Vefsens Lapper, Bing i Kvcenangen, Joh. Tomensis Katechet i Ulvoen
og Lyngen, Ballund paa Senjen med 3 Lcerere, Kildal i Salten med
Lcerere i Norfolden, Sorfolden og Saltdalen, Helscet i Overhalden,
Muus i Snaasen og Bloch i Tysdalen. Slolelcerernes Lon var fra 10
til 50 Rdlr., Missionærernes omtrent 80 Rdlr. I Seminariet i Thrond-
hjem var der 5 nordlandste Seminarister, i v. Westens seminarium 6om_.-
-st_eum 9 Disciple, hvilke undervistes med megen Omhu af Ole Meldal
famt af Jens Kildal,'') en indfodt Nordlcending, der roses overordenlig
af v. Westen. Han blev 1721 sendt til Saltens Fjelde, og da han
fandt Lapperne i hoi Grad vilde og uimodtagelige for Undervisning,
fordi de frygtede, at ellers stulde deres hedenske Vcesen robes og da
straffes, besluttede han for at vinde deres Tillid at cegte en Lappige. Dette
lykkedes, Lapperne fik Tillid til ham, bleve begjcerlige efter Undervisning,
byggede felv et Forsamlingshus og forstyrrede deres Offersteder. Hans
Kone arbeidede med ham ved at undervise Lapkvinderne. Vi ville senere
atter komme til at omtale ham. °)

pellan i Skjerstad, og dode der 1746,') og 1722 blev Soren Giessing
Heltbergs Eftermand i Varanger og Tana. Han arbeidede med stor
Iver, men hans Helbred blev aldeles nedbrudt af den besvcerlige Mis-
sionsgjernin g, han dode 1726 efter at han ncesten havde tabt Synet af
Kulde og Rogen i Lappernes Hytters) Ligeledes ansattes 1721 Erik
Olsen Helscet, en ustuderet Mand, som Skolelcerer i Overhalden. Han
arbeidede dels her dels i Vefsen indtil 1738, men da han som ustuderet
ci kunde vente sig nogen Forfremmelse fra sin besvcerlige, lidet lonnende
Gjerning, tabte han i de senere Aar rent Lysten til denne. Han var
siden Toldbetjent og dode som Skolelcerer i Throndhjem 1764.2)

Den tredie Reise, v. Westen foretog, var blandt de sydlige Lapper,
der vare langt vcerre end Finmarkens. Han afreiste den 29de Juni 1722.
I Gildestaal ansattes Peder Bruun som Capellan og Successor hos sin Fader,
hvem han efterfulgte 1725 (-f 1768) mod tillige at vcere Missioncer for
Pastoratets Lapper og paa egen Bekostning at holde Lcerere for dem famt
sorge for, at Menigheden opforte en Kirke i Veieren, navnlig for Lap-
perne, hvilket sidste siete Aaret efter (1724). Derncest besogte han Bodo,

l) Erlandsen 2, 134. Hammond 832 ff. ') Hammond 833 s.
°) Hammond 863 ff. «) Hammond 688 ff. 698. Leem 528.
°) Hammond 838 ff.
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Stjervo og Karlso, hvor Lapperne vare begyndte at gjore god Fremgang,
Tromss, hvor fem Forsamlingshuse vare byggede, og hvor han gav
Befaling til at bygge Capeller paa Setkemutten (i Vadderen) og paa
Ravalseidet og tre Forsamlingshuse i Karlso med Skoler ved hvert.
Derncest besogte han Malangen, Holm, Salangen (Ibestad Sogn), hvor
han befalede et Capels Opforelse paa Lovangsnces, som Lapperne selv
paatoge sig at bekoste. Allevegne traf han stor Vankundighed og Heden-
stab herskende blandt Lapperne. Han kom nu til Salten, hvor han fandt,
at Jens Kildal allerede havde udrettet overordenlig meget blandt Harjan-
gens Lapper, der ellers overgik alle andre i Overtro. Derncest besogte han
Sjumen, Kysnces, hvor det bestemtes, at Kildal for Fremtiden skulde bo
i Tysfjorden, Hammeroen, Rorstad, Saltdalen, Skjerstad, hvor 2 Skoler
bestemtes anlagte, Bodoen, Beieren, Gillestaal, Melo, Rods, Selnces,
Ranen, Vefsen, Vrono, (Risvigen), Ncero, Tosnces, Overhalden, hvortil
han ankom den 2den Febr. 1728 og blev en hel Maaned for at under-
vise dette og de tre sidste Sognes Lapper. Fjeldlapperne paa Overhalden
havde siet ikke vceret underviste i Christendommen, ja Prcesterne vare
uvidende om deres Tilvcerelse. Da de erfarede, at v. Westen ventedes,
havde de afholdt en Troldmesse, ved hvilken de paakaldte alle Djcevle
for at forhindre det. Men det lyttedes ikke, og over en Maaned boede
v. Westen oppe i Fjeldene paa en Bondegaard i Annexet Grong. Her
doiede han meget Ondt, al Maden maatte tjobes nede i Dalen, al hans
The var stuppen op, og han maatte hjcelpe sig med Vand togt paa Ene-
bcerbark. Jo lcengere han tom mod Syd, desto vcerre blev det, havde
han for maattet ertlcere: Nordlandene laa i endnu stsrre Elendighed end
Finmarken, der var hele Lapfjorde, hvor ikke en eneste Mand var fri
for at ossre til Djcevle, intetsteds fandt jeg grovere og mere hedenske
Lapper end i Bispens Kald, nemlig Ofoten, Tysfjorden, Gratangen
Salangen osv., saa var det her vcerre. „De ere alle mest omdobte med
Noidedaab," siger v. Westen, „Offer vil jeg ikke engang tale om, thi de
ere uden Ende," og her gik det ret i Svang med at drikke Djcevelens
Kalk og Guds Kalk sammen. Fra Grong gik Reisen til Snaasen, hvorfra
han den ste Mai 1723 kom til Throndhjem, men gjorde endnu derfra
i famme Maaned en lille Udflugt til Stordalens Lapper.

Paa en Del af denne tredie Reise havde v. Westen vceret ledsaget
af Jens Kildal, som har bestredet den i sin „Afguderiets Dcempelse og
den sande Christendoms Fremgang." 2) Han fortceller, at de Lapper,
fom ci af sig felv vilde komme hen til de Steder, hvor v. Westen
stcevnede dem, lod han hente til sig ved sin Famulus eller ved Stolelcererne

') Dan. Bibl. 6, 666 ff. Erlandsen 2. 125. Hammond 410 ff.
') _.l_mu_,or. INott. 815 lolia.
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eller ved de omvendte Lapper. Da de kom, vare de meget bange, men
v. Westen tiltalte dem iKjcerlighed og tilsagde dem al den Tjeneste, han
kunde. Han vidste, for han kom til hvert Sted, hvilket Afguderi enhver
Lap havde bedrevet, thi han spurgte altid i al Hemmelighed enhver Lap
noie ud om hans Nabolapper, og hvad Afguderi Enhver af dem havde
drevet, og han kunde saa sige dem det. Paa den forrige Reise vare
Mange blevne bevcegede af v. Westen, men af Frygt for Straf havde de
ikke villet aabenbare deres Trolddom; da nu v. Westen sit det at vide,
udstedte Kongen to Breve, som betcge dem al Frygt derfor, og deraf fik
de Mod til, naar de nu saa, at Trolddom var Djcevelstab, at bekjende
deres Synder. „Det varede ikte lcenge, inden vi sit dem til at se, at
den treenige Gud var den storste, men det varede lcenge, inden de kunde
se, at deres Guder vare onde, thi de troede, at de vare gode og hjcelp-
somme, om end ringere end den treenige Gud, og vi maatte arbeide paa
dem i lang Tid, Dagene igjennem og en stor Del af Ncetterne med, for
vi fik dem til Sandhedens Ertjendelse. v. Westen og vi andre under-
viste dem, og Stolelcererne (indfodte Lapper) viste dem, at den Tro, at
Afguderne gjorde dem godt, var indgiven dem af Djcevelen. De om-
vendte Lapper, som vare med dem, forte ogfaa, paa hvad Maade de
kunde, Anvisninger om, at Lappeguderne vare Djcevle. Naar de nu
havde talt en Tid til dem, begyndte gjerne de omvendte Lapper at for-
haane og bespotte og spytte paa Afguderne, deri deltoge vi, Lapperne
toge Del deri, faldt i Besvimelse, grced meget og gik til v. Westen og
bade ham om at tage dem til hemmeligt Skrifte, at de kunde bekjende
deres Afguderi for ham, hvorpaa v. Westen i Almindelighed tog de mest
Angrebne forst for. De sagde i Almindelighed, at deres Guder havde
forbudt dem at bekjende Noget, men da de havde hort, at de vare Djcevle,
vilde de ikke adlyde dem. De troede ikte, at Gud kunde tilgive dem faa
stor en Synd, men da v. Westen forsiktrede dem om Guds Naade i Christus,
og de tjendte v. Westens Kjcerlighed til Lapperne, troede de hans Ord,
bekjendte saa mere, lode sig undervise, og eftersom de saa, hvor syndigt
de havde levet, bekjendte de mere, og v. Westen strev disse Vetjendelser
op. v. Westen formanede da en faadan Lap til et Par Dage at holde
sig for sig felv at betcente Guds store Naade og tatte Gud og derpaa
i v. Westens Ncervcerelse oprette sin Daabspatt med Gud. Da han saa
tom tilbage, fortalte han, at Djcevelen havde vceret hos ham og forbudt
ham at adlyde v. Westen, men denne henviste ham til Gud, hvorpaa
han oprettede Daabspagten, og v. Westen takkede Gud, at han nu var
frelst fra Djcevelen, formanede ham at vise Troens Frugt og blandt Andet
aabenbare, hvad han vidste om andre Lappers Afguderi. Saaledes gik
det i Almindelighed til. Endel Lapper faldt i faadan Tungsindighed
over deres hidtilvcerende Tilstand, tilmed da Nordmcendene spottede der-
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over, at de vilde tage Livet af sig, dem maatte de holde Vagt over
baade Nat og Dag, indtil Gud naadigen hjalp dem. Andre faldt i dyb
Anger og tvivlede, om de kunde faa Guds Naade. Nogle beklagede, at
de havde Slcegtninger paa Fjeldene, og bade v. Westen at lade dem hente
ned. Nogle tidligere Omvendte kom og klagede over, at deres afgudiste
Landsmcend forfulgte dem, Andre, at de efter deres Omvendelse ci kunde
have Ro for Djcevelen, og bade, at de maatte folge v. Westen, til de
bleve mere bestyrkede, hvilket han tillod dem. Da det faaledes trak lcenge
ud, bleve nogle Lapper kjede og flygtede til Fjelds ikke af Haardnakkethed,
men af Enfoldighed, dem lod han atter hente og blev ved at arbeide
med dem, til de bleve omvendte. Nogle Lapper kunde ikke om Natten
ligge i deres Seng for Djcevelen, de bade v. Westen, om de maatte ligge
paa hans Gulv, det sit de Lov til, og der rorte Djcevelen dem ikte; og
da de bleve saamange, laa de ogsaa i Lcerernes Huse, der rorte Djcevelen
dem ikke heller. To Lapper faldt imidlertid fra ved Djcevelens Plagerier,
men da de vedbleve at hore paa v. Westen, kom de atter til Omvendelse.
Naar Lapperne ikke gjerne vilde tro, at deres Offere vare Synd, lod
v. Westen en af Lapperne, som kunde lcese, oplcese Skriftsteder derom."

Det var et forfcerdeligt Hedenstab, v. Westen havde forefundet paa
denne Reise, „saamange Lapper", strider han, „som bo fra Tromss og
alt ind til Throndhjem vare ikke alene Hedninger, men saadanne Hed-
ninger, hvis Lige neppe stal sindes enten i den orientalske eller europceiste
Historie, saa at jeg knap selv havde troet det, dersom mine egne Bine
og Sren ikte havde fornummet det." Paa mange Steder fogte Hed-
ningerne ogsaa ved Besvcergelser at blive af med ham, 2) paa et Sted
vilde Lapperne ikke tomme, og det viste sig, at Aarfagen var, at Nord-
mand havde indbildt dem, at Hensigten med at forsamle dem var at scelge
dem til Gronland eller Tyrkiet at spises. Overhovedet var Rygges-
lssheden stor blandt Nordmcendene, „hvor ugudelige og hedenske Lapperne
have vceret, vil jeg hellere forbinde mig til at omvende ved Guds Naade
20 af de arrigste Lapper end 10 af de hovmodige, ugudelige Nordmcend,"
siger v. Westen. Glcedeligt var det at se, hvorledes Missioncererne
allerede havde udrettet meget paa sine Steder, og hvorledes det lyttedes
v. Westen at bringe alle Lapperne til at fortaste, ja forbande deres
Guder og love fand Omvendelse. „Det var forstrcekteligt og utroligt,"
siger Mag. Skanke, som ledsagede v. Westen til Stordalen, „i hvilket
stcerkt Forbund disse Lapper not saa meget som de Norden for havde
indladt sig med Djcevelen, og hvilke LEngstelser og Anfcegtninger, de

') Hammond 472.
') Hammond 450.
") Hammond 435.
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udstode, naar de overvundne af Guds Ord og Aand, frafaldt Djcevelen,
bekjendte om hans Mysteria og Regering; deres Graad og Taarer har
jeg set ikke alene rigelig flydende, men saadanne, at man maatte tcenke,
de selv maatte flyde hen og briste ikke for en Stund alene eller anden,
men hele Dage." ')

v. Westen foretog nu ingen store Missionsreiser mere, vel foresatte
han sig det og havde i Sinde at tage op til Finmarken eller andetsteds
s. Ex. til Vefsen, hvis Lapper havde i Sinde at slaa ham ihjel, naar
han kom der, men dels tom Andet i Veien, dels blev hans Helbred
daarligere og daarligere. 2) Mindre Reiser til Lapperne i Sognene, der
laa ncermere ved Throndhjem, foretog han dog af og til. Dertil kom,
at Lapperne nu begyndte at foge ham. Rygtet om den gode Lector, der
elskede Lapperne, udspredtes mere og mere blandt disse, og stadig kom
der Lapper til Throndhjem, der vilde oplyses af ham og lcere Christen-
dommen at kjende, da de ikke vilde vcere mere uvidende end deres Lands-
mcend, som han allerede havde truffet paa og omvendt samt undervist.
De droge faaledes lang Vei for at komme til ham og brode sig ikke om
Reisens og andre Vesvcerligheder, engang kom faaledes en Familie til
ham, der allerede engang havde vceret underveis, men var bleven over-
falden og udplyndret af et ondt Menneske, dog vilde den ikte opgive at
komme til ham. I Throndhjem modte dem ofte Spot og Forhaanelse
eller Fristelser til Frafald fra Troen, idet de overtroiske Indvaanere
atter og atter vilde have dem til at gjore Trolddom og bede dem Penge
derfor, v. Westen maatte fode Lapperne hele Undervisningstiden, hans
Hus var jcevnlig Aar efter andet opfyldt af 20 til 30 Lapper, som node
Undervisning hos ham, hvilket var en stor Byrde for ham, da han var
en fattig Mand.«) I det Hele taget var det glcedeligt at se, hvilken
Iver Lapperne viste for at erholde Undervisning. I Bodsen med Annexer
(Saltdalen, Skjerstad, Tollene) var der 1722 en faadan Opvcettelfe
blandt Lapperne, at de med bittre Taarer, dybeste Sutte, ja Kncefald,
hvilket dog strax forbodes dem, begjcerede Undervisning i Jesu Navn,
paa det at de ikte lcengere skulde vcere Hedninger. Om Bomene samme-
steds hedder det, at de med Begjcerlighed kom til Vinterstolen, og de
Fleste havde kun to Skaalpund Havremel med sig og intet videre hver
Uge til Underholdning; da Ingen kunde leve en Uge deraf, fattede Bom-
ene deres Mel overmaade i den Tanke derved at forege Melets Kraft,
for at de ikke for Hunger skulde nodes til at forlade Skolen. Andre
arbeidede hele Dagen for deres Underhold og lode sig om Natten under-
vise i Skolen, Nogle vare saa flittige, at de paa en Maaned lcerte at

') Hammond 474. -) Hammond 489. 497. 528
') Hammond 479. 488. 500 s. 579.
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lcese i Bog og lcerte Katechismus udenad, Andre, som havde faaet Boger,
men kunde ikte tomme i Stole, tilbetlede sig Undervisning, Kundskab om
Bogstaverne og Stavelsernes Sammenscetning og lcerte sig saa siden selv,
Andre gik af Frygt for Nordmcendenes Spot eller for ikke at hindres af dem
i Skjul bag Husene eller til endelige Steder og strcebte med al Iver at
lcere at lcese. Ogsaa kom der stadig gode Efterretninger fra de Steder,
hvor han havde arbeidet, og Skipperne, der kom fra Finmarken, kunde
ikke noksom prise den der stedfundne Forandring, ja felv Vistoppen maatte
indromme denne store Fremgang til det Bedres) Men hvormegen Glcede
end v. Westen faaledes havde i sin Gjerning, fri for Sorger og Be-
fvcerligheder var den ikke, det var langtfra. Ikke alene, at naar han
havde vceret et Sted og havde udsaaet den gode Seed, faa kom Fjenden
strax bagefter og udsaaede sin Klinte, saa at Nogle faldt fra, ja en falsk
Profet optraadte i Sondre Saltens Provsti, der endogsaa gav sig ud
for at gjore Mirakler, men dog ingen Tillid kunde vinde, for han havde
bildt Lapperne ind, at v. Westen havde undersogt og godtjendt hans
Kure,^) — men han modte stor Modstand i sin Gjerning og det af dem,
af hvem det mindst skulde have vceret ventet. At Brcendevinshandlerne
maatte vcere forbittrede paa Missionen, var rimeligt not. Nordlands-
farerne havde lovet v. Westen ikke at scelge Brcendevin til Lapperne,
desto mere gave Beboerne deroppe sig selv af dermed. Ncesten Enhver,
ja endog Prcesten solgte Brcendevin til Lapperne, ved alle Kirker, Skoler
og Forsamlingshuse, ja selv oppe i Fjeldene, opfortes Vrcendevinskipper,
vilde Lapperne til Alters, udenfor Doren stod Brcendevinskrcemmere med
Brcendevinen for at forfore dem, fpottede dem, at de ikte vare faa gode
som Nordmcendene, siden de ikte turde drikke osv. Tvertimod Lovene
taalte ivrigheden alt dette Uvcesen, saa Lapperne selv maatte bede
v. Westen stille dem af med disse Forforere, at de ci atter skulde falde
tilbage i Synden. Amtmanden i Finmarken, Stjelderup, var en christelig
Mand, han forbod 1724 dette Uvcesen og befalede Fogederne, naar
Missioncererne paatalte det, da at consisiere alle Varerne og tiltale de
Skyldige, en Befaling, Kongen stadfcestede samme Aar, og 1726 forbod Kongen
strcengelig alt Brcendevinsudsalg til Lapperne, et Forbud, han alvorlig
indstcerpede 1728.^) Overhovedet lagde de ugudelige Nordmcend Mis-
sionen alle mulige Hindringer i Veien og havde vel endog tilladt sig
mere, havde de ikte frygtet for Kongen, som, stjondt han var langt borte,
dog not kunde ramme dem med sin Straf. De behandlede og kaldte
Lapperne for Hunde, faa at v. Westen maatte bede Prcesterne formane
dem to Gange om Aaret til at afstaa fra al Foragt, Stjceldsord, Uret,

') Hammond 534 f. -) Hammond 487. 705.
') Hammond 497 ff. «) Hammond 517 ff. 537 f. 543. 560 ff.
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Overfald og Spotterier mod Lapperne. Omvendte disse sig, da spottede
hine derover, over deres Lcesen og Andagtsovelser, bebreidede dem deres
forrige Hedenstab, hvilket Kongen udtrykkeligt havde forbudt, belo dem,
naar de begrced deres Synder eller viste Andagt. I Kirken maatte Lap-
perne staa lcengst nede eller strax give Plads for den ringeste Nordmand,
naar han indfandt sig. Da Nordmcendene frygtede for, at Lapperne
stulde blive oplyste og derved ci faa let lade sig bedrage, indbildte de
dem, at Kongens Hensigt med Missionen var at komme paa Spor efter
Lappernes Hedenstab, og at naar dette var affloret, vilde de blive fcengs-
lede, brcendte eller hcengte, og at dette allerede var siet paa mange Steder.
Deres Eiendom tilsnege de sig, deres Bom kjsbte de af dem og behandlede
dem fom Trceldyr, til de havde mistet Helbredet, deres Kvinder tilkjobte
de sig af de drukne Mcend til at bedrive Utugt med. Vilde Lapperne
ikke vcere tilfredse med, hvad de norske Handelsmcend gave for deres
Varer, hvilket sjelden var andet end Brcendevin, bleve de pryglede og
mishandlede. Ofte naar Lapperne vilde reise til v. Westen, bleve de
slagne og udplyndrede og faaledes jagne, at de ikke uden Angst dristede
sig til at opsoge ham. Dette skete iscer i Throndhjems Amt, ja i Thrond-
hjem selv, hvortil maaste Vistoppens Fjendskab mod Missionen har
bidraget sit. Foier man hertil Nordmcendenes evrige ugudelige Vandel,
vil man ikke undre sig over Lappernes Spsrgsmaal: „Fader! stal ikke
Vumcend (Nordmcend) ogsaa frygte Gud, faavelsom vi? Hvorledes ganer
det til?" ')

At Brcendevinstrcemmerne — og det var ncesten alle Nordlcendingerne
— hadede Missionen og v. Westen, var naturligt not, men man skulde
ikke have troet, at Stiftets Biskop, hvem dog de derlevende Sjcele mest
burde have ligget paa Hjerte, havde hadet v. Westen og modarbeidet
Missionen, og dog var dette Tilfceldet. Nogen Anledning dertil og til
Prcesters Uvillie var der jo uden al Tvivl i de forkerte kirkelige Forhold,
fom ved Missionen indfortes. Det var v. Westens Mening, at Lapperne
stulde udgjore en eeelesiolg, in eelssia., at Missioncererne, derefter Kongens,
ikke v. Westens Villie skulde vcere uordinerede, hvilket ogsaa de alle,
undtagen de, som iforveien vare ordinerede, vare, skulde vcere deres egen-
lige Prcester og Sjceleforgere, de skulde bedomme, om de vare vcerdige
til at gaa til Herrens Bord, Prcesten skulde rcette Sakramentet til dem,
de havde antaget, udelukke dem, de erklcerede for uvcerdige. Seeregne
Kirker skulde opfsres for Lapperne, og her skulde Prcesterne betjene
dem. Forstanderen for hele Missionen skulde Collegiets Vikar vcere,
og den skulde ganske vcere unddraget fra Vistoppen. Dette Forstag
af 1724 faavelfom et andet, at de Missioncerer, der bleve Prcester,

') Hammond 544 ff.
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saavelsom Alle, der ansattes i Missionens Kald, skulde ordineres af
Vikaren eller en Provst i Landet for at spare dem Reisen til Throndhjem (!),

vare dog Collegiet og Kongen fornuftige nok til at afstaa.') Saa-
danne forkerte Forstag og Planer, der vilde vcere forebyggede ved at
oprette et Tromso Stift med en ivrig Missionsven til Biskop, maa dog
hovedsagelig ssge sin Forklaring i Biskops Krogs Forhold til Missionen og
hans stadige Modarbeideu af den ved alle mulige Midler, der endogsaa
kunde berove den Taalmodigste Taalmodigheden, thi v. Westen sogte fra
forst af at treede i venskabeligt Forhold til ham. Biskoppen var, som
ovenfor antydet, forbittret over, at v. Westen sattes til at forestaa Skolen
i Throndhjem over hans Son Rectoren, en uduelig Person, samt at han
ved hins Anscettelse i Lectoratet og ved Dotationerne til Missionen kom til
at bersves forstjellige Fordele, han ulovlig havde gjort sig. Han ssgte
nu paa alle mulige Maader at modarbeide v. Westen. Ligeoverfor
Collegiet fogte han at forholde sig fom den, der billigede Missionen,
han vidste jo, atKongen ikke var at spoge med, og han turde ci byde ham
aabenbar Trods, men han tillod sig 1716 ved Cirkulcere at paabyde
Prcesterne ikte at agte paa nogen hemmelig Instrux, naar ci en udtrykkelig
kongelig Befaling kunde forevises, skulde man ci lyde; et Circulcere, som
foranledigede et Rescript af samme Aar til Throndhjems Stiftsovrighed
om at byde alle verdslige og geistlige Embedsmcend at staa v. Westen og
hans Medhjcelpere bi. 1719 tillod han sig istedetfor at meddele vedkom-
mende Geistlige et Rescript, Missionens Indtcegter angaaende, at sende
Hem et Udtog af dette, hvorved han sit den modsatte Mening lagt ind
deri. Ogsaa strcebte han at bagvadste v. Westen og sendte i den Anled-
ning sin Son ned til Kjobenhavn, og han ssgte fremdeles at for-
holde Collegiet dets Indtcegter af de sinmarkiste og andre Kirker. Al
saadan Modstand bragte imidlertid Ulykke over ham selv, idet en Com-
mission nedsattes over ham for at underfoge hans Pengeforhold til de
nordlandste Kirker, og hans Indtcegter beslaglagdes til at dcette hans
Understceb. 2) Var Biskoppen faaledes stemt, er det ikte underligt, om
ogsaa en og anden af Prcesterne gjorde Missionen Modstand, faaledes
bortjog Prcesten paa Karlso den Stolelcerer, v. Westen havde sendt dertil,
og forbod alle Lapper at huse ham.^) Muligt er det ogsaa, at Mis-
sioncererne, stjondt de udtrykkelig formanedes til at bevare Kjcerlighed og
Yenstab til Prcesterne og i alle Ting give efter og fsie sig efter dem,
„indtil Samvittigheden kan frelses og ikte lide derunder"/) ikte altid godt
have kunnet efterkomme dette Paalceg, og at Misstemning ogsaa derved kan

') Hammond 515. 526 s.
5) Hammond 625 ff. 208. 870 ff.
') Hammond 386 s. <) Hammond 494.
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vcere opstaaet. Ogsaa andre Fjender staffede v. Westen sig, deriblandt
den altformaaende, myndige Biskop Deichman i Christiania, fordi han
ikke var forsigtig i sine Udtalelser.') Heller ikke var han forsigtig i sine
Pengeforhold til Collegiet, der ci lunde erholde Regnskaber af ham, af
hvilken Grund hans Fjender beskyldte ham for Underslceb, men hvor
ugrundet denne Beskyldning var, viste sig efter hans Dsd, da det op-
dagedes, at han havde udlagt 2000 Rdlr. for Missioncollegiet. Selv
var han yderlig fattig, de fsrste Aar tjente han Missionen for Intet,
Biskoppen gjorde, hvad han kunde, til at forholde ham hans Lsn, og til
at Collegiet ci stulde faa at vide, at endel af de ham tillagte Indtcegter
paa Grund af Bsndernes yderlige Fattigdom ci vare til at erholde, al
sin Formue satte han til i Missionens Tjeneste, og da den var tilsat,
havde han kun sin aarlige Lsn paa 350 Rdlr. at leve af. 2)

Sit Helbred tilsatte han ogsaa i Missionens Tjeneste. Han for-
langte af Missioncererne, at de stulde arbeide uafladeligt, og han havde
alvorligt Tilsyn med dem, at de gjorde det, men den bestandige Arbeiden
og deres besvcerlige Reiser stede dem hurtig op, som han selv tilstaaer,
hvorfor han ogsaa bestandig sogte at skaffe dem snarlig Befordring.")
Men han staanede ci heller sig selv. Vi have omtalt hans besvcerlige
Visitatsreiser, der tildels foretoges om Vinteren, aldrig staanede han sig selv,
og hans Krcefter svandt derfor snart hen. Den 9de April 1727 dode
han, kun 44 Aar gammel. Han var saa fattig, at han ci engang fik
Ligtale holdt over sig, men hvortil behovedes ogsaa Lovtaler over stig
en apostolisk Mand? 4)

I Betragtning af den lorte Tid, han virkede, maa man indromme,
at v. Westen havde virket overordenlig meget for Lapperne, mere end
nogen anden for eller efter, saa at det er med al god Grund, at han
bcerer Navn af Lappernes Apostel. Han forefandt dem dels fom Hedninger,
dels fom kun i Navnet Christne, men ved hans og hans nidkjcere Med-
hjælperes Strceben efterlod han dem som et Folk, der af Hjertet snstede
at hore Gud til, og blandt hvilket der fandtes forholdsvis faare Mange,
fom vare Guds sande Bom. Han var saa heldig at finde mange dygtige
Medhjcelpere, han holdt paa, at der til at vcere Missioncerer behovedes
dygtige, velstuderede Folk,^) at ikte det Hele skulde blive til Intet, og
han var saa heldig at finde saadanne Mcend, og at de med Iver og
Nidkjcerhed uden Hensyn til Helbred og Velfcerd rogtede deres Gjerning.
Ogsaa maa den Iver roses, hvormed han lagde sig efter Lapst, i hvilket
han var en Mester, og holdt paa at Missioncererne og Lcererne skulde
vcere fccrdige i dette Sprogø) Fremdeles maa det i hoi Grad paastjonnes

') Hammond 606 ff. 2) Hammond 590 ff. 608 ff.
2) Hammond 557 s. Hammond 568 ff.
') Hammond 531. 695. ») Hammond 526. 539.
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navnlig ligeoverfor det tidligere Tvangsvcesen, at han omgikkes Lapperne
i Kjcerlighed og befalede Missioncererne at gjore ligesaa. I den Instrux,
han 1723 udstedte til disse, hedder det: „Kjce.e Brodre, jeg sinder det
fornodent at tillcegge disse Erindringer. Alle Missionsbetjente skulle med
allerstorste Sagtmodighed og Kjcerlighed omgaaes Finnerne og Lapperne,
og ilte i ringeste Maade ved Haardhed, ved verdslig Strafs Paafsrelse
give dem Anledning til Afsky for Evangeliet og for at bekjende deres
Skrobeligheder og Synder, men de skulle vcere som Ammer for dem, og
Gud ved, jeg bcerer dem Alle i mit Hjerte." Som han felv var ufor-
troden i at opsoge Lapper, hvor han fandt dem, faaledes holdt han
Missioncererne dertil. „Fjeldlapperne," befaler han dem, „maa noie op-
feges, og faamange, som sidde paa vor Konges Grund og Fjelde, hvad
enten det er lang eller kort Tid, de maa ufeilbarlig annamme Evangeliet
af vore Lcerere."') Ofte fagde han, fortceller Jens Kildal, at han gjerne
vilde blive Lap og hedde Lap for Lappernes Skyld (jfr. Rom. 9, 3.)
„Naar jeg doer," sagde han, vil jeg gjerne blive begravet blandt Lap-
perne. Jeg vilde glcede mig, om Gud vilde unde Lapperne det Fortrin
for mig, at han vilde vcerdige dem at gaa ind i Guds Rige, og at jeg
faa maatte vcerdiges at gaa efter dem ind i Guds Rige." Lapperne
ljendte og skattede ogsaa hans Kjcerlighed, kaldte ham „den gode Lector,
der aldrig gjorde en Lap Fortred," og folte sig overbeviste om, at de
med Tryghed kunde betro ham, hvad Udaad de havde ovet. 2)

Imidlertid havde v. Westen ikke aldeles kunnet losrive sig fra den
statskirkelige Lovretning s. Ex. naar han forestog, at hver Lap, der
angav Andres Forsyndelser, stulde have Velonning derfor, en Forholds-
regel Missionscollegiet misbilligede, eller naar han satte Missioncererne
til at paase, at der ikke solgtes Brcendevin, men stige Forholdsregler
svarede til Tidens Aand og maa mere lcegges denne til Last.^)

For bedre at kunne have en Oversigt over Missionens Materiel
paa v. Westens Tid, ville vi her anfore dette, som det var 1721.^)

1. Bstsinmarken (1724: 187 Lapper) 1 Missioncer for Varanger,
Tana, Laxefjord; 3 Skolelcerere for 1) Varanger, 2) Tana, 3) Kjslle-
fjord og Laxefjord; 1 Kirke i Varanger, 1 Forsamlingshus paa Guld-
holmen for Tana, 1 Kapel i Lebesby i Laxefjord, 2 Skoler, den ene ved
Varangerkirke, den anden ved Lebesby Kapel.

3. Alten i Vestsinmarken (656 Lapper): 1 Missioncer for Ingen,
Hammerfest, Alten og Loppen, 3 Stolelcerere i 1) Hvalsund for Hammer-

2. Porsanger i Vestsinmarken (282 Lapper): 1 Missioncer for Pors-
anger, 1 Omgangsstolelcerer for Horvig, Indre Lerpold, Kistrand og
Smsrfjord, 1 Kirke i Kistrand.

2) Hammond 540. Leem 522. -) Dan. Vibl. 6, 665. 681 ff.
') Leem 526 s. ') Kildal.
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4. Skjervs i Nordlandene (omtrent 600 Lapper): 1 Missioncer for
alle Skjervolapper, 1 Skolelcerer for Kvcenangen. Der er anordnet 5
Forfamlingshuse 1) for Lapperne i Badderen og Strommen, 2) for Lap-
perne i Vurfjord, 3) i Stenvigen for Lapperne i Oxfjord og Reisen
4) Vest for Ulo for Lapperne fra Rotsund, Uls og Langfjord, 5) for
Lapperne i Kaafjord. Ved Forsamlingshusene holdes Skole.

festlapperne, 2) i Korsnces for Solapperne i Alten, 3) og en for Fjeld-
lapperne i Alten og Egesial. I dette Districkt er anordnet en Kirke i
Mafi og 4 Forsamlingshuse i Korsfjord, Leretsfjord, Hvalsund og Egestal.
I alle Forsamlingshusene holdes Skole.

5. Karlso i Nordlandene (omtrent 300 Lapper): 1 Missioncer for
Karlsolapperne, 1 Skolelcerer for Lapperne i Lyngen og Ulfsfjord,
4 Forsamlingshuse 1) i Storfjord for de inderste Lyngens Lapper, 2) paa
Lyngseidet for de yderste Lyngens Lapper, 3) i Ulfsfjord for de inderste
Ulfsfjordlapper, 4) paa Ulfsfjordseidet for de tilgrcendsende Lapper fra
begge Fjordene.

6. Senjen og Vesteraalen i Nordlandene <i Senjen omtrent 600
Lapper, i Vesteraalen omtrent 200 Lapper), 1 Missioncer, 3 Skolelcerere
for Indre Senjen, Mre Senjen, Vesteraalen, 5 Forsamlingshuse, 1) paa
Skjorjok i Salangen, 2) ved Lodberg i Gratangen, 3) ved Monselven
i Malangen, 4) i Karsfjord, Tronces Sogn, 5) paa Kjcengsnces i
Kvcefjord, samt 5 Skoler ved Forsamlingshusene.

I Tromsosogn fandtes omtrent 200 Lapper, som Prcesten selv
antog sig.

7. Lodingen i Nordlandene: (1092 Lapper): 1 Missioncer for de
lodingste Lapper i Tydsfjord, Efjord, Skrakiosen, og for de ofodenste
Lapper i Vogen, Veisfjord, Harjangen og Sjumen; 3 Skolelcerere i
Tydsfjord, Sjnmen og Harjangen, 1 Kapel paa Kysnces i Tydsfjord, 3
Forsamlingshuse i Skraakiosen, paa Ruebakken i Harjangen og i Sjumen.
4 Skoler ved disse Forsamlingshuse, og paa Kysnces.

8. Stegen og Bodo i Nordlandene (omtrent 900 Lapper): 1 Mis-
sioncer for Lapperne i Rotangen, Folden, Stjcerstad og Saltdalen, 4
Stolelcerere, 1) i Rotangen for Stegens Lapper, 2) i Rsrstad for Foldens
Lapper, 3) for Stjcerstads og Saltdalens Lapper, 4) for Bodolapperne;
9 Forsamlingshuse og Skoler, 1) i Rotangen, 2) paa Underbatten i
Nordfolden, 3) Paa Lillegaard i Sydfolden, 4) i Moitesvigen, 5) paa
Draget i Saltdalen, 6) paa Eidet i Stjcerstad, 7) i Mistvcerfjord, 8) i
Mistfjord, 9) i Strsmfjord.

9. Gildestaal i Nordlandene (150 Lapper): Prcesten i Veieren er
Missioncer, 1 Stolelcerer, 1 Kirke og 1 Skole paa Mollejord i Veieren,
hvilke begge Prcesten har ladet bygge.
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10. Ranen i Nordlandene (612 Lapper): 1 Missioncer, 1 Skole-
lcerer, 1 Kapel i Ztiabbesvoimo paa Fjeldene, 2 Stoler, den ene paa
Ms i Nordranen, den anden paa Findeidet i Sydranen.

ll.Vefsen i Nordlandene (374 Lapper): 1 Missioncer, 2 Skolelcerere,
hvoraf den ene paa Fjeldene, 1 Kirke i Bjerkager, 1 anselig Skole
paa Ms.

12. Overhalden i Nummedalen, Throndhjems Amt (283 Lapper):
1 Missioncer for Lapperne i Overhalden og Nabosognene, 2 Omgangs-
stolelcerere.

13. Indherred i Throndhjems Amt (195 Lapper). Disse underviste siden
1723 v. Westen selv i sit Hus eller ved Studenter. Alligevel antoges dog to

Prcester for dem, den ene for den nordlige Del af Distriktet ved Snaasen,
den anden i den sydlige Del fra Vcerdalen til Tydal. Efter v. Westens
Dsd antoges desuden 1 Katechet og 1 Skolelcerer for Fjeldegnene.

Gjennemse vi nu denne Angivelse, der ncermest synes at passe for
Aaret 1722, fe vi, at der med al Visdom og Omsigt er ssrget for et
tilstrcekkeligt Personale til Lappernes aandelige Betjening, kun maastee i
Ledingen samt i Stegen og Bods kunde der have vceret trcengt til en
Missioncer til. Missionsvcerket vedblev at fsres omtrent i famme Gang
ogsaa efter v. Westens Dsd.

Hvad Missionsperfonalet cmgaaer, da var der i de sidste Aar af v.
Westens Levetid siet nogle Forandringer deri, idet fire nye Missioncerer
1725 sendtes til Finmarken, nemlig Sidenius, Schjstt, Leem og Ssren

Kildal. Leonard Sidenius var en Icemtelcending, fom v. Westen 1722
havde dimitteret og satte megen Pris paa. 1725 ansattes han som
Missioncer i Ibestad, hvor han virkede til 1728, da han blev Vieepastor
i Buxnces.'l Arnold Schjstt var en Sssterson af v. Westen og var
fra Vegen i Nordlandene, han blev 1724 antaget af Missionscollegiet i
dets Tjeneste fom Capellan hos Faderen, men da han kom op til Thrond-
hjem 1725, var denne dod, og han efterfulgte ham fom residerende
Capellan i Vegen, i hvilket Sogn der fandtes Lapper. 1733 blev han
Sogneprcest i Lodingen, hvor han dsde 1768.2) Knud Leem havde
allerede fra Ungdommen af bestemt sig til Missionen og meldte sig til
denne Gjerning 1723, men vilde felv ikte antages, inden han havde lcert
Lapst. 1725 blev han Raklevs Efterfolger i Porsanger, hvor han blev
meget elsket af Lapperne. Han blev 1728 Sogneprcest i Alten, hvorfra
han forflyttedes 1734, men kom siden tilbage til Missionen 1752, da
han blev Docent i Lapst ved Seminariet i Throndhjem, i hvilken Stilling
han virkede til sin Dod 1774. Han er Forfatter af et fortrcesseligt

2) Erlandsen 2, 104. Hammond 855 f.
') Hammond 852 ff.
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Skrift om „Finmarkens Lapper" samt af flere Skrifter paa Lapst.')
Ssren Kildal, en Broder til Jens Kildal, efterfulgte Bing 1723 fom
Missioncer blandt Skjervoens og Karlssens vilde og raa Lapper og ar-
beidede baade der og som Missioncer i Tromse med Velsignelse. 1728
blev han residerende Kapellan i Saltdalen, 1751 Sogneprcest i Sand,
hvori han dede 1757.2)

1726 ansattes Peter Kaasbol Rosenvinge som uordineret Missioncer
i Gjessings Sted i Varanger og Tana, han klagede over, at Lapperne
ci havde klare Begreber, hverken om Treenigheden eller Nadveren, som
de troede, virkede sx opsrs opsraw, og efter hvis Nydelse de vedbleve i
deres gamle syndige Levnet. Han arbeidede i 3 Aar i Varanger som
uordineret, i 3 Aar som ordineret Missioncer, da han 1732 blev Jens
Blochs Eftermand i Scelbo (-j- 1766). °)

Som sin Befuldmægtigede i Nordlandene anvendte v. Westen de
sidste Aar af sit Liv Jens Kildal. Han stulde fom faadan reife om og
opsoge de Vildfarende iscer paa de af Missionen endnu überorte Steder,
opssge Levninger af Afguderiet, modarbeide Brcendevinskrcemmerne, oplcere
unge Lapper, fslge Lapperne tilfjelds for at styrke dem i Evangeliet ofv.
Han fynes kun at have arbeidet i denne Stilling i v. Westens Levetid,
om hans fenere Skjcebne vides Intet, af v. Westen beremmes han i hei
Grad.

De lapsie Missioncerers Gjerning var meget besvcerlig. Missioncere«
havde endnu langt ned i det 18de Aarhundrede intet blivende Sted, men
maatte bestandig drage om, hvortil der gaves ham fri Skyds. Om Vin-
teren og Foraaret var han oppe i Fjeldegnene og drog om fra den ene
Fjeldlaps Telt til den andens og blev i Regelen 6 Dage, undertiden
lidt lcengere, hos Enhver. Om Sognedagene underviste han Husets Be-
folkning, om Ssndagen famlede han alle der i Ncerheden vcerende Lapper,
prceditede og katechiserede med dem, enten i Teltet, eller, hvis dette ikte
kunde rumme dem, udenfor under aaben Himmel eller i et scereget Telt.
Om Sommeren og Efteraaret drog Missionceren om i sin Baad blandt
Sslapperne, underviste dem om Hverdagene, prceditede om Sendagene i
Kirker og Forsamlingshuse eller i Lappernes Hytter. Her fortsatte Skole-
lcererne hans Gjerning, naar han bortreiste. I Hytterne og Teltene maatte
han deie af Rogen, der altid staaer ned til Ens Hoved, selv om man
sidder, og i Blcest staaer ned til Gulvet, af Damp af det vaade Brcende,
som altid skoves, ligesom det stal paa Ildstedet, og udvikler en Damp,
der er langt vcerre end Nogen, af Kulden, der trcenger ind i Teltet og

') Erlandsen 2, 7. Hammond 847 ff.
2) Erlandsen 2, 156. Hammond 846.
') Erlandsen 1, 140. Hammond 857 s.
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lun tillader En at vcere varm paa den Side, som vender til Ilden, og
som kan bringe Blcekket til at fryse i Pennen, naar man sidder ved Ilden
og skriver. I det af Mennesker opfyldte Telt med skrigende Bsrn osv.
maatte han opholde sig, undervise og studere. Undertiden lom Missio-
nceren til en Fjeldlap, netop som han stod i Begreb med at bryde op
og flytte, og maatte saa flytte med ham og opholde sig under aaben
Himmel, til Teltet blev reist paa sit nye Sted. I Snefog maatte han
reise, udsat for at fare vild og lomme ud over Klipperne og brcetke
Halfen, af den strcenge Kulde dannede sig Is paa Ansigtet og Istapper
ved Vinene, naar han nu kom ind i det varme, regopfyldte Telt, teede
Isen, og Ansigtet bulnede. Kunde Missionceren paa sin Reise ikke naa
til en Hytte, maatte han overnatte i sin Slcede, eller hvor der var Skov,
og danne sig ved Kjeppe og ved medbragt Lcerred et lille Telt.') Under
saa store Vesvcerligheder virkede Missioncererne, og glcedeligt var det, at
der fandtes christelige Mcend, der vilde paatage sig denne vanskelige
Gjerning og med Nidkjcerhed arbeide i den.

Efter v. Westens Dod blev hans Ven Eiler Hagerup, Prcest i
Kalundborg, mod sin Villie hans Efterfolger fom Lector og Missions-
collegiets Vikar og sit tillige samme Dag (19de Decbr. 1727) Yentebrev
paa Stiftsprovstiet i Throndhjem, hvilket Embede han erholdt Aaret efter.
1731 efterfulgte han Vistop Krog som Vistop af Throndhjem, og Lecto-
ratet og Opsynet med Missionen blev nu Rector Skanke overdraget.
Derover blev Hagerup, hvis christelige Iver med Aarene synes at vcere
betydelig kslnet, og som i sit Forhold til Skanke var ikke langt fra at efterligne
Bistod Krog i dennes Forhold til v. Westen, meget forbittret, sit Stankes
Udncevnelse til Lector tilbagekaldt, efterat denne havde overtaget Embedet,
og bevirkede, at han selv blev udncevnt til virkeligt Medlem af Missions-
collegiet, i hvilken Egenstab Bestyrelsen af den lapste Mission var ham
betroet. Han dode 1743.2) Under ham so, isattes Missionsgjerningen,
men ikke mere med samme Kraft fom forhen, saameget mindre fom han
ikke synes at have nceret synderlig Interesse for Missionen. Imidlertid
bevidner han dog i Slutningen af en Visitatstale: „Jeg besinder de
Unge, iscer Lappernes Ungdom, mere oplyste i Guds Kundskab udi
denne Vraa af Verden end paa de herligere Steder. Jesus, det sande
Lys, som oplyser ethvert Menneske, som kommer til Verden, optcende
og vedligeholde en levende Troes Lys i deres Hjerter, at de, som
fordum vare et Morke, maa blive et Lys i Herren, omgaaes fom Lysets
Bom og lade deres Lys saa skinne for Menneskene, at de maa se deres
gode Gjerninger og prise deres Fader, som er i Himmelen! Herren lade
lyse sit Ansigt over dem og vcere dem naadig i Tiden og mcelte dem

') Leem 530 jfr. v. Buch 2, 67.
2) Erlandsen 1, 26.
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Efter Biskops Hagerups Dod synes Missionen at vcere forestaaet
af hans Eftermcend Bistopperne Harbo (1743—1748) og Nannestad
(1748—1758), idet Mindste sees af en til ordineret Misf. Hans Gartner
i Lyngen (1752—1755), siden residerende Capellan i Karlss (1755—
1776) og Sogneprcest i Bugtnces (1776 s 1795), udstedt Instrux, 2) at

Biskop Nannestad dengang forestod Missionen. Nannestad var en dygtig
og nidkjcer Biskop, han antog sig med stor Iver Lappernes Oplysning,
og ham skyldes det, at det lapste Seminarium oprettedes i Throndhjem;
han fraraadede, at Danske ansattes som Prcester i Finmarken, fordi de faa
vanskelig kunde lcere Sproget. At han ogsaa havde det rette Die for
Missionen sees af denne Instrux. Han paalcegger Pastor Gartner, at
han saa ofte fom mulig i sin Bolig stal forfamle Lapperne og iscer de
Unge, flittig tatechisere og bede med dem samt formane dem til at
afstaa deres brugeligste Synder og lcegge sig efter retstaffen lefu Christi
Kundskab og Guds sande Frygt. Fremdeles skulde han efter Aftale med
Sogneprcesten reise til Fjelds til Lapperne, tatechisere med dem, holde
Bon med dem, formane dem og faaledes indrette al sin Tale og For-
maning af Guds Ord, at han altid angriber de blandt dem hersiende
Laster, som ere: Hyttelst Gudstjeneste, Mangel paa Bon, Gjerrighed,
Übillighed i Handel og Vandel, Hovmod, Drukkenskab, Uvillighed i at
tjene og hjcelpe hinanden, og andre, som han mcerter." Mod dem stal
han tale og opmuntre og tilstynde til christelige Dyder som Troens rette
Frugter. Stolelcererne stal han have Tilsyn med, omgaaes med i Venlighed,
opmuntre og raade dem. Lapperne stal han omgaaes i Kjcerlighed og
Sagtmodighed og foregaa dem med et godt Exempel. Prcesterne stal
han gaa til Haande, ci gjore Indgreb i deres Rettigheder, tun i Nods-
fald forvalte Sakramenterne og underrette dem om de Lapper, der skulle
consirmeres eller gaa til Alters. Til Vistoppen stal han sende Forteg-
nelse over Lapperne samt Enhvers aandelige Vilkaar, samt Reise- og
Forretningsdagbog. Han formanes til at lcegge sig efter Lapst med al
Flid, men tillige at fsrge for, at de Unge lcere at lcefe Norsk. De For-
celdre, som trods gjentagen Advarsel forsomme deres Bom, stal han

med sit Ansigts hoitidelige Besiuelfe i Evigheden! Herren give dem Hjerter
til at frygte Gud og cere Kongen, for hvis lyksalige, fredelige og lang-
varige Regimente de med mig nedfalder for Guds Throne med ydmygelige
Vegjceringer, Venner og Forbonner!" ')

') Chraposten 1849, 405. Kjebenhavnste Loerde Efterretninger 1797, 826.
Wille Saml. af Mindetaler. Kbhvn. 1805, 164 ff.

') L. Daa 151 ff. Leem 543 ff.
') Fallesen theol. Maanebstr. Kbhvn. 1808. 32. 546.
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anmelde for ivrigheden, at deres Bsrn kunde fratages dem. Denne
Instrux, der i det Vcesenlige stemmer med v. Westens Instruxer til de
under ham ansatte Missioncerer, viser, at Vistop Nannestad havde et
aabenl Bie for Missionens Tarv.

De to sidste Bestemmelser kunde vi nol snste forandrede, navnlig
den ncestsidste, hvad den sidste angaaer, da findes jo den samme i vor
Skolelovgivning, og det kan jo vcere et Spsrgsmaal, om den ikke som
en Undtagelse, men da ogsaa lun som saadan, turde vcere hensigts-
mcessig nol.

Endnu medens Biskop Nannestad var Vistop i Throndhjem, beskikkedes
Pastor N. C. Friis i Bods til Missionscollegiets Vikar 1754. Har
Nannestad forestaaet Missionen, maa han vel det Aar have fratraadt
denne Bestilling, og kun endnu i Kraft af sit Vistopsembede vcere ved-
bleven at have Tilsyn med Missionen. Pastor Friis havde ifslge den
i vor Statskirke destovcerre ikte uscedvanlige Uskik faaet Titel af Biskop,
men var ligesaa uvcerdig til dette Navn som til at styre Missionen.
Han var stolt og myndig og brugte sin Stilling til at berige sig, da
Missionscollegiet ikke kunde controllere ham. Ved Skjerstad Kirkes Op-
byggelse 1759 stjal han omtrent 1400 Rdlr. Da Pastor og Vieeprovst
Hagerup i Stjervs klagede over ham til Missionscollegiet, og da han
frygtede for at have tabt alt godt Navn og Rygte i Nordlandene, hvor
han ogsaa ansaaes for en Vellystning, fsgte han Forflyttelse til Korskirken
i Bergen 1771, fra hvilket Embede han afskedigedes 1774. Han opgjorde
sit Mellemvcerende med Missionscollegiet ved at testamentere det 16000
Rdlr., hvilket vidner om, at han har bestjaalet det ganske godt.')

Der var imidlertid endnu meget Hedenstab tilbage blandt Lapperne.
SigvardKildal, en Broder til de to ovenncevnte, Missioncer i Tysfjorden
og Ofoden (1729—1734), senere Prcest i Kjellefjord <1734) og Vaagen
(1738 -s 1771), der var en nidljcer Befordrer af Ungdommens Under-
visning, indberettede faaledes, at han i October 1729 og Marts 1730
havde opbrcendt tre store Offeraltre. 2) Ogfaa af andre Indberetninger
til Missionscollegiet fremgaaer, at der paa sine Steder endnu herskede
meget Hedenstab blandt Lapperne, men at der tillige udrettedes ikke lidet
ved nidkjcere Missioncerers Vestrcebelser.

Af disse Indberetninger anfore vi Felgende: 1746 skrev Pastor Sylov,
Missioncer for Varanger og Tana Lapper til Missionscollegiet: „Hvad Lap-
pernes Sjceles Tilstand cmgaaer, da hersker Hykleri, Ladhed, Uforligelighed
Vankundighed endnu hos de Fleste, dog sindes ogsaa Nogle, fom ere vel
oplyste, og fom jeg troer, mene Gud det vel, men de ere saa faa. . .

.

Om tvende Ting udbeder jeg mig Collegiets Svar: 1) Hvorledes og

2) Erlandsen 2, 94. Hammond 255. Norsle V. S. 2, 45.
') Saml. 5, 665 f.
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hvad der stal gjsres med de arme Mennesker, som ere 26 —30 Aar, og
som endnu ikke kunne sit Fadervor. Thi var Fattigdom, Mangel paa
Undervisning, et tungt Nemme osv. Skyld deri, saa maatte man med
Hjcerlighed overbcere det, thi af dem er der Nogle. Men da nu ingen
Ting kan fremfsres til deres Undskyldning uden deres stive og fordjoevlede
Hjerter, ja ogsaa deres egne Forceldre og Husbonder klage selv, at naar
Skolemesteren eller de selv ville lcere dem, svares: „de have Andet at
gjsre end at lcese Guds Ord," og da jeg nu har anvendt mangen en
Time paa dem, have de dog af Modvillighed ganske forladt mig, saa
jeg aldrig kunde faa dem til mig, naar jeg var ene og fri for de Andre.
2) At Provst Angell maatte tilskrives, at han herefter ikte tager nogen
af de unge Lapper til Confirmation, med mindre de kunne deres Luthers
Katechismus."!)

Biskop Harbo siriver i sin Visitationsberetning af 1747: „Skal det
ikke vcere noget fuperficielt med Missionen, saa bsr ben paa adskillige
Steder anderledes drives. I Lyngen (dengang Annex til Karlso) bsr
der vcere en seeregen Missioncer, thi der er en stor Samling af uregerlige
Lapper. De have tilforn havt deres egne Missionerer, og en saadan
ordineret Missioncer bsr for Fremtiden fcettes derhen, hvis nogen Nytte
stal staffes. I Saltdalen kan en Missioncer ikke godt undvceres^ var og
godt, at der blev fat en i Rsrstad og fiere Steder. Man har fundet
for godt, at Prcesterne skulle betragte Lapperne som deres Menigheds
Lemmer. Det er aldeles ret, det har jeg allevegne paamindet om.
Men det er umuligt, at en Lcerer, der forsvarlig stal sorge for sin Me-
nighed, kan, faaledes fom bor vcere, antage sig Lapperne, og siger jeg
rent ud, at de enten ere Hyklere eller ikke forstaa, hvad der horer til
Sjcelens Behandling, og vil paabyde Andre det, som de selv ikke agte
at rore med en Finger, der gjsre stige Forstag. Er Nogen, som behover
Opsyn, saa er Finner og Lapper det, seerdeles de, som ikte opholde sig
paa et vist Sted, hvorledes stal en til et vist Kald henvist Prcest have
Tid til at drage med og efter dem? Endnu mere stal tilborlig Nytte
skaffes, faa bor man, ligefom i Missionens forste Tid, lcegge sig efter
det lapste Sprog, thi det udkrcever Nodvendighed, det udfordrer Statens
Omstændigheder. En Missioncer kan og bor gjore det, men at Andre
ikte reussere derudi, lcerer Forfarenheden. ... At Lapperne ingen Lyst
have til at lcere Noget, tilstriver jeg den slette Behandling (at jeg taler
rent ud), som paa endel Steder har vceret, idet de arme Lapper ere
blevne behandlede, som de vare os uvedkommende. Lad os gaa til Fin-
marken, der sinde vi endnu Spor af den forste Fyrighed og visselig
Vidnesbyrd nok paa sine Steder om Begjcerlighed til Guds Ord, ja

') Christianiaposten 1819, 403.
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langt bedre Grund end hos de Norske; hvad er Aarsagen dertil Andet,
end at man med Flid har antaget sig deres Salighedssag.')

I Visitatsberetningen nceste Aar siger han: „Dog bsr ikke efterlades
derhos at erindre, det man bsr paalcegge dem, som antages til Missionens
Tjeneste 1) Med Flid at lcegge sig efter det lapste Sprog, paa det de
desbedre kunne omgaaes med Lapperne; 2) At holde Lappestolelcererne
til Agtsomhed, og naar de mcerke et Lappebarn at vcere bekvemt dertil,
da at proponere dem og seerdeles at antage sig deres Undervisning, at
de engang som dulige Skolelcerere kunne anvendes i Missionens Tjeneste,
3) At Skolelcererne dependere af Missionceren og reife derhen, hvor han
finder det fornsdent til Guds Kundskabs Udbredelse."

„Lappernes Kundskab overhoved angaaende, saa er den paa sine
Steder overmande slet som i Skjcerstad, Lodiugen, Karlso, Overhalden
osv. Paa andre Steder iscer i Bstsinmarken er den temmelig og hist og
her ret god, saa at Lapperne ofte bestjcemme Normcendenes Bsrn." 2)

Samme Aar beretter han om Yards: „Menigheden er ikkun ringe,
den viste sig hel andcegtig ved Salighedslcerdommens Behandling, deres
Ungdom er ikke ilde undervist, men derimod Garnisonen og Slaverne,
som udgjorde den stsrste Del af dem, fom bleve overhsrte, vare faa
bedrsvelig vankundige, at Nogle vidste ikke, hvem der havde skabt dem.
Og det kan ilte vcere andet, da Kommandanten tillader ikke, at de maa
komme til Katechisation." Om Kjelvig siger han: „Menigheden er
gudelig og ordenlig, men forarges af Misdcedere, som opsendes fra

Kjsbenhavn. Bedre er det, at Landet er ode, end det er urene Aanders
Bolig." Om Maaso: „Menigheden er fortrcedelig og uvillig til alt Godt
og bliver daglig vcerre af de Syndere, fom opfsres fra Kjsbenhavns
Bomehus." Men alle Biskoppens Formaninger til at ophore dermed
hjalp ikke. 1751 befaledes, at endel af de til evigt Fcengsel Domte skulde
fra Danmark sendes op til Finmarken for at befolke Landet, og blev
dette Rescript end 1752 modificeret, at ikte formange stige Folk skulde
blive afsendte til Finmarken, saa svcekkedes denne Bestemmelse ved 2
senere af 1760, hvor Stiftsbefalingsmcendene i Throndhjem og Bergen
sit Befaling til aarlig at fende en eller to kvindelige Tugthusfanger op til

1750 siger Biskop Nannestad om Sstlapperne d. e. de i Vejerens,
Saltdalens, Foldens, Tysfjordens, Ofotens, Astafjordens Fjelde boende
Lapper, at ingen Prcest bekymrer sig mere om dem end en Flue. 3 Aar
efter fortceller han, at Rector Schoning, den bekjendte Historiker, havde
gjort mange Ophcevelser, fordi han har fat en lapst Dreng ind i Thrond-
hjem Skole, og har taget en med sig bestcegtet Dreng ud af Skolen,
„fordi han var for god til at gaa i Skole med den lapste Dreng."

') Chraposen 1849, 403. ') do.
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Finmarken for at undervise Kvindekjsnnet i Spinden og Vceven — og
af 1763, hvor famme ivrigheder sit Befaling til at sende mange derop,
ligesom ogsaa benaadede Tyve sendtes derop 1766 og vel ofte fenere.')

Regeringen vedblev imidlertid at tage sig af Missionen, men langtfra
altid med Forstand, faaledes udstedte den 1730 den Lov, at enhver Lap
stulde vcere consirmeret inden sit 19de Aar, og at Forceldrene stulde,
hvor Skolelcerer manglede, i det Mindste lcere deres Bsrn at lcese. Hvo
der ikke bragte det saavidt, at han lunde blive consirmeret, stulde ilte
kunne erholde nogen borgerlig Stilling, ja blev truet med Tugthusstraf.
Noget Godt udrettedes der dog ved denne forkerte Bestemmelse, idet For-
celdrene bleve ivrige for at faa deres Bsrn underviste. Ogfaa gjaldt
det for en Skam ikke at holde Husandagt i sit Hus. 2) Missioncerer
vedbleve — foruden de ordincere Prcester — at underholdes paa for-
sijellige Steder blandt Lapperne langt ned i det 18de, ja paa enkelte
Steder ind i det 19de Aarhundrede, dels i uafbrudt Ncektefslge, nemlig
i Skjervs (1718—1814), Ibestad (1718—71), Gildesiaal (1718—71),
Snaasen (1719—74), Lyngen (1729—80), Ncesne (1726 til lidt efter
1750), Overhalden (1743—66), Bods (1747—67), Skjcerstad (en
Missioncer fra 1758—79), dels med nogle Afbrydelser, nemlig i Pors-
anger (Afbrydelse fra 1735—1750, Missioncer 1750—1781, da det for-
enedes med Sogneprcesteembedet iKistrand, Varanger (1716—1732. 1746
—1808), Tromss (1719—28. 1761—1771), Ofoten (1729—1734 og
1762—1774), Saltdalen (til 1740 og 1748—1779), Hemnces eller

Ranen (1731 og 1754—1770, Veffen (fra omtr. 1720—1739. 1747
—1771, i Mellemtiden fungerede en indfsdt Skolelcerer.^) Undertiden
oprettedes et nyt Missionariat, som dog atter, efter at det havde vceret besat
med en eller to Missioncerer, nedlagdes igjen, hvilket ogsaa var Tilfceldet
med nogle celdre f. Ex. Alten (1716—23, 1747), Lsdingen (omtr. 1725.
1749—50), Stegen (1763), Trondences (1760—1761), Trans (1743
—1756), Hadfel (1763—71).'') Ogfaa bestyredes nogle Missionariater
sammen med Prcesteembeder eller forenedes dermed.

Det vil altfaa heraf fees, at Regeringen helt ned i det 18de Aar-
hundrede, ja paa nogle Steder ogsaa ind i dette vedblev at underholde
Missionen, ligesom den ogsaa oprettede ikke faa ny Prcesteembeder og
byggede nogle Kirker (Hvalsund 1763, Karasjok 1807 eller 1810),°)

2) Wiggeis Geschichte der evangelischen Mission. Hamburg 1845. 2, 548.
2) Erlandsen 1, 396. 403. 409. 2, 21 f. 37. 44 f. 50. 74 f. 110. 119. 133,

138 f. 145. 176. 181 s. 189 f.

«) Erlandsen 2, 11. 14.

<) Erlandsen 2, 11. 107. 113. 166. 172. 203.
') Erlandsen 1. 396. 2, 18. 107.

') Chraposten 1819. 403.
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Mod Slutningen af det 18de Aarhundrede viste det sig forresten,
at Regeringen havde tabt al Interesse for den lapsie Mission, Forord-
ninger og Rescripter den angaaende vedbleve at udgaa, men mest saa-
danne, der viste, hvor lidet Blik Regeringen havde for Missionens Tarv.
Allerede 1737 var det blevet forordnet, at den norske Missionskasse skulde
svare saameget til Missionen i Grenland, som den norske Mission kunde
undvcere, og dette Bidrag maatte Missionskassen vedblive at svare, saa-
lcenge de to Riger vare forenede. Lignende Plynderier af denne ved-
varede og nu mere og mere til Fordel for det norske Skolevcesen. 1742
forordnedes det, at Omkostningerne til Skolevcesenet i Nordlandene skulde
bestrides af Missionskassen, „eftersom Fornedenhed det maatte udkrceve,
og Kassens Tilstand det kunde taale." 1794 tillagdes Throndhjems
Stifts Skolevcesen 1000 Rdlr., Agershus' Stifts 600 Rdlr., Bergens
Stifts 500 Rdlr., Christiansands Stifts 400 Rdlr., aarlig i 3 Aar af
Missionsfondet, og 1799 maatte Missionsfondet afgive 800 Rdlr. til en
Fattigsioles Opforelse i Christianssand, 1800 maatte det give Penge til
Skolerne i Molde og Christianssund, 1801 1500 Rdlr. til Bergens
Stift.2) Det fynes iovrigt, fom om det ifcer skyldes Biskop Schenheyder
af Throndhjem (1788—1803), at stige Plynderier af Missionens Formue
foretoges, men det var jo i Tidens oplyste Aand at plyndre Kirkens
Midler til Fordel for Skolen.^) Se vi nu hen til Missionscollegiet da
havde det, hvad dets tjobenhavnste Medlemmer angaaer aldrig bestaaet af
Folk, der kjendte noget til Finmarken og Nordlandene, og det blev
mesterlig stukket Vlaar i Binene af Embedsmcend deroppe, der manglede
Interesse for Lappernes Omvendelse, og hvoraf endel, navnlig de Danstfodte,
manglede Interesse for og Kjendstab til Forholdene deroppe. Dertil
kom, at i dets Bestyrelse blev ved Aarhundredets Slutning aabenbare
Rationalister optagne f. Ex. Bastholm I. G. Adler (!), Missionssecre-
tceren Hee Wadum, der aabenbart erklcerede, at den, i hvem han og er, der
bliver sin Religion utro s. Ex. en lede, kan og bor aldrig staa til at
tro.°) Under saadanne Forhold var det ikke meget at beklage, at den
norske Mission 1802 unddroges Missionscollegiet og henlagdes under
det norske Cancelli, som om Missionsgjerningen her nu var afsluttet.")

hvorimod den dog atter lod andre nedrive (Mafi 1778) og combinerede
allerede for store Menigheder (Kautokeino — Karasjok og Kjelvig,
Kistrand og Masi 1813).')

-) Fenger. Den trankebarste Missions Historie. Kbhvn. 1843, 317. 370.
«) Stockflcth Saml. 339.

') Kbhvnfk. l. Eft. 1797. 827. 829.

') Kbhvnfk. l. Eft. 1797, 828 Stockfleth Saml. 337 ff
') Kvhvnsk. l. Eft. 1798, 104.

') Erlandfen 2, 7. 14.
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Allerede 1797 havde en med Missionen velvillig stemt Forfatter forestaaet
dette, samt at Nordlandene og Finmarken burde have sin egen Biskop,
hvilket allerede Skanke 1731 havde forestaaet Missionscollegiet, famt et
eget lapst Seminarium, (foruden det for det ovrige Throndhjems Stift
forestaaede norske Seminarium), og at Biskoppen, Seminariebestyrelsen og
Amtmanden stulde forestaa den lapste Mission.') En egen Biskop fik
Nordlandene og Finmarken (Tromso Stift) 1803, Seminariet derimod,
fom nedenfor stal vises, forst meget fenere.

Hvilken mcerkelig Logik Regeringen undertiden fulgte, faaes 1750.
Den havde ikke paalagt de Prcester, i hvis Menigheder der boede Lapper,
fom de sit Befaling til at antage sig, at lcere Lapst, og deraf drog den
1750 en mcerkvcerdig Folgestutning. Den svenske Grcendsecommission
havde nemlig forestaaet, at det stulde tillades de svenske Missioncerer at
felge deres Menighed paa dennes Vandring over Fjeldene ind i Norge,
hvor de opholdt sig i 4 Maaneder, men det afsloges, „fordi der ikke paa
den norske Side endnu haves Missioncerer, som forstaa det lapste Sprog,
og faaledes Ingen haves, fom kan folge med de norske Lapper med
Undervisning i den Tid (8 Maaneder), disse opholde sig i Sverig.
Hvorfor Hs. Maj., fom er allernaadigst sindet at oprette et seminarium
lapnonieum, tilkjendegav, at hin Begjcering ikke for Tiden kunde tilstaaes,"
— en Resolution, som med sin Begrundelse er mere end forunderlig.2)

Nogle enkelte Bestemmelser i tidligere og bedre Tiders Aand bleve
vel endnu trufne. 1743 befaledes det faaledes Missionsbetjentene at antage
sig de svenske Lapper, som til en Tid af Aaret droge ind i Norge og
opholdt sig der, 1752 oprettedes fornemmelig paa Vistop Nannestads
Tilskyndelse et seininki-inm ire6«i-ieianuin i Throndhjem, hvilket doteredes
temmelig godt og var en Fornyelse af det v. Westensie, hvori duelige
Personer skulde oplceres til at blive Missioncerer for Lapperne i disfes
eget Sprog. Som tidligere udtoges disse fornemmelig af Latinstolens Disciple.
1758 tillagdes der disse Disciple, naar de vare afgaaede til Univer-
sitetet i Kjobenhavn, Stipendier ved dette, dog maatte deres Antal til
samme Tid ci overstige tre. Men dette Seminarium ophcevedes ved dets
forste Forstanders, Knud Leems, Dod, 1774. For det ophcevede Semi-
nariums Penge skulde en lapst Bibel og et lapst Lexicon udgives, Resten
skulde anvendes til bedre at lonne Prcester og Missioncerer i smaa Kald
i Nordlandene (— hvorfor ikke tage Midlerne fra Missionsfondet, istedet-
for at bruge dettes Midler til Skolevcesenet? —), til at lonne fiere
Stolelcerere, og til Prcemier for de Bonder i Missionsdistrictet, som
forbedrede Agerdyrkningen! Aarfagen til Seminariets Ophcevelse var

>) L. Daa. 153. Kbhvn. l. Eft. 1797, 832. 834.
«) Chraposten 1849, 403.
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Hvad Missioncererne i Finmarken angik, da fandtes der upaatvivlig
blandt dem dygtige Mcend, men det var dog vist her ligesom i den ostin-
diske Mission og mere end der et ringe Mindretal, hvortil den ved Aar-
hundredets Ende indbrydende Rationalisme bidrog sit. Dygtige Sprog-
mcend fandtes blandt Missioncererne, faaledes Leem, Christian Frederik
Hagerup (Missioncer i Skjerstad og Saltdalen 1758, Vieepastor i Skjer-
stad 1759), Forfatter af en utrykt lapst Grammatik, et lapst Glosfarium
og nogle Overscettelser, 2) Mikael Vaade, der efter et grundigt Studium
af Lapst blev Missioncer i Porsanger 1765 (siden Sogneprcest i Kistrand
1770 til henved 1778 -f 1799) og Gerhard Sandberg, Missioncer i
Varanger 1767—1775 (t 1805). Men hvad Lyst der maatte findes
hos Missioncererne til at lcegge sig efter Lapst, vidste Regeringen at
dcempe ved sin taabelige Bestemmelse af 3die Novbr. 1774. Knud Leem,
der havde forestaaet det 1752 i Throndhjem oprettede Seminarium
ii-Llierieianum lannnnieuin, var ded i dette Aar. Regeringen fandt nu
fom ovenfor anfert, paas atj forordne, at Seminariet stulde nedlcegges, samt
at Lapperne for Fremtiden stulde undervises paa Norsk! Med de Gamle
stulde Missioncererne bcere over, men de Unge skulde tilholdes at lcere
deres Christendom paa Norsk. En saa taabelig og stadelig Bestemmelse
stulde man neppe have troet, at fornuftige Mennesker kunde have fattet.
Den hidrsrte fornemmelig fra famme Biskops Indstilling, som sit Semi-
nariet ophcevet, han erklcerede, at der var saa stor Forstjel paa de lapsie
Dialekter, samt at Lapperne kunde Norsk osv. Dette reber en saa total
Uvidenhed og Übekjendtstab til de virkelig Forhold blandt Lapperne, at
man ikke stulde have troet, at Biskoppen (M. F. Vang 1773—87), som
dog havde vceret Prcest i Throndhjem siden 1739 havde kunnet paastaa
Saadant. 4) Dertil kom Indstillinger, der vare gjorte s. Ex. fra Amt-
mand Hammer, der tilraadede, at ingen Lap skulde consirmeres, Kauto-
teino og Afvjovara Sogne alene undtagne, uden han kunde gjore Rede
for sin Christendom paa Norsk (!), samt at der for de Gjenstridige stulde
anordnes en Slags Tort, for de Villige en Belonning, — fra Prcesten
Frugaard i Alten og fra andre Embedsmcend. Biskop Gunnerus (1758
—73) havde misbilliget denne Fremgangsmaade, hans Eftermand derimod
billigede den, som ovenfor anfort, og han forsiktrede Lapperne, at Gud

navnlig en Indberetning fra Biskoppen (Vang) om, at det ikke gjorde
den tilsigtede Nytte, da Seminaristerne ved Universitetet glemte, hvad
de havde lcert ved Seminariet.')

') Kbhvn. l. Eft. 1797. 826. Leem 529. Stockfleth Saml. 339 ff.
') Fallelen, nyt Magasin for R.ligiolislcrr.r.. Kbhvn. 1798. 1. 395.
') Erlandsen 2, 20. 37.
') Erlandsen 1, 32. Stockfleth Saml. 341 s.



45

ci vilde hore lapste, men kun norske Bonner!') Hvad det saa nu end
ncermest skyldes, nok er det, Lapperne stulde beroves deres Modersmaal,
og Folgen var naturligvis den, at Missionen sygnede ganske hen, som
rimeligt var. Pastor Vudde, der fra 1786—1797 var Prcest i Kauto-
leino og Missioncer i Porsangerfjorden, og som ansaa det for sin Pligt
ifolge Kongebrev og Rescript at ove Lapperne i Norsk, klager faaledes
over, 2) at der Intet udrettes blandt dem. „Opholder Prcesten eller
Skolelcererne sig nogle Dage eller Uger i Lappernes Telt, faa varer det
ikke lcenge, inden de flytte andetsteds hen, og de faa norske Ord, som
Vsrnene med stor Besvcerlighed have lcert, ere glemte, naar han atter
treesser dem, thi de Gamle tale kun Lapst og foragte det norske Sprog.
Med Undtagelse af Klokkeren og Skolelcereren var der kun 4 Mcend i
Kautokeino, fom med Nod og Neppe kunde udtrykke deres Mening paa
Norsk. Gudstjenesten holdtes med Sang og Ven paa Lapst, hvoraf
Prcesten Intet forstod, men det forekom ham dog rimeligere end at hore
hele Afvjovaras Menighed fynge paa Dansk, hvoraf de paa Skolelcereren
og 8 Mand ncer ikke forstode et eneste Ord."

At Alt gik tilbage under saadanne Omstændigheder er ikke til at undres
over. I en Afhandling, Sorenskriver Rosenvinge i Salten skrev 1790, hedder
det: „Mange Lapper soge aldrig Kirken. Jeg har meldt, at de soge Kirken, men
vist Mange love kun den udvortes Tugt og er i Grunden Afgudsdyrkere. Der
findes mange Familier af dette Folkeslag, som aldrig sogeKirke eller lade sig se
i Bygderne, men opholde sig ncerved Linien paa den norske Side, for-
modenlig maa de vcere Malesikantere, som for et eller andet Delictum
ikte tor vcere bekjendte i noget af Rigerne. Paa Tysfjordens og Ham-
mereens Fjelde ere mange af disse, de ere et mordisk Folkestag og tor
ikke soges af andre Lapper. Iscer hersker Afguderi meget endnu blandt
de fvenste Lapper. Imod den Tid, de om Hesten stal bringe deres
Rensdyr tilbage til de svenske Grcendser, indfinde de sig i Bygderne og
byde en overdreven Pris paa sorte Faar, Geder, Katte, Haner, kort sagt
alle Slags tamme Kreaturer, dem de anvende til Offringer og, idet
Samme da begive sig til Fjelds, binde fast i Vjergklefter og Huler til et
Maaltid for deres Odin, som de mene at forsone, til at ledsage dem
vel paa Reisen; og naar de nceste Aar komme tilbage og Intet finde i
Behold af dette Offer, holde de det for et Tegn til Lytte. I den fenere
Tid, da man har bragt i Erfaring om Hensigten af disse Kreaturers
Anvendelse, faa de dem fjeldent tiltjobs." At stigt Afguderi virkelig
endnu dengang dreves, fynes bestyrket ved, hvad der derefter i famme
Artikel berettes om en Bonde fra Ofoten, der „nogle Aar" iforveien
havde folgt en sort Ko til en Lap og derved opdagede, i hvad Hensigt
l) Chraposten 1849, 465.
') Fallesen 12 503. ff.
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den blev kjsbt.') Dog formener Provst Deinboll i en Anmcerkning til
denne Artikel, 2) at Forfatteren har ladet sig vildlede ved celdre Beret-
ninger, imidlertid turde det maaste vcere Tilfceldet, at stig Overtro og
Afguderi endnu paa sine Steder fandtes, som jo ogsaa andre Beretninger
fra forrige. Aarhundredes sidste Halvdel vidne om en meget slet Tilstand
blandt de nordlandste Lapper.

Enkelte Prcester og Missioncerer vedbleve dog med Nidkjcerhed at

antage sig Lapperne og ved deres Omhu at bede paa Regeringens taabe-
lige Bestemmelser, deriblandt fornemmelig Provst Simon Kildal, en Son
af Simon Kildal, Jens Kildals Broder, der 1728 blev Missioncer i
Karlss og Lyngen og virkede fom Prcest i Nordlandene til 1761, da
han dede som Provst i Throndences. S. Kildal den yngre, der 1784
blev Missioncer i Varanger, 1788 Sogneprcest i Maase, 1791 i Stegen
og 1809 i Throndences, hoor han dede 1822 som Provst over Senjens
Provsti siden 1817, omfattede ligesom hele sin Slcegt, — der ncesten
med Hensyn til Lapperne har samme Navn som Egedestcegten for Gren-
lænderne, — Lappernes Omvendelse med Iver. Han omtales af Buch
fom en fcerdeles kundskabsrig og tcenkende Mand. „Han tjender Al-
muen," siger denne Forfatter, „han har studeret dens Forestillingsgang,
han forstaaer at behandle Folk og ved, hvad der er dem tjenligst."
Ogfaa Lapperne i sin Menighed antog han sig med Iver, og han er en
af dem, der mest have bidraget til, at Troen ikte ganske dede ud iblandt
dem. Han befad megen Fcerdighed i Lapst, og indsaa Nodvendigheden
af, at de finmarkste Prcester kunde tale Lapst, og udtaler i en Skri-
velse til det norske B. S. sine Snsier i saa Henseende. Dette Bibel-
selstab havde lige siden dets Stiftelse 1817 anerkjendt Nodvendigheden
af Lappernes Undervisning i deres Modersmaal. Det havde modtaget
fra det fvenste B. S. 100 Lapste N. T. er, som de norske Lapper dog ikke
kunde forstaa, og iBeretningen for 1820—1821 meddeler det, at det er dets
inderligeBnste at faa den hellige Skrift oversat paa Lapst, samt at det har for-
visset sig om Regeringens Bifald i denne Sag. Det havde ogfaa forhandlet
med Provst Deinboll og Provst Kildal. I et Brev af 13de August 1821
siger Deinboll: „Efterat have bemcertet de uovervindelige Hindringer,
som modscette sig Christendommens Udbredelse blandt de i Nordlandene
og Finmarken boende Lapper paa Grund af, at dette Folk aldeles mangler
Beger, overfatte i deres Sprog, var det for lang Tid siden min Hensigt
derom at gjere Indberetning. Da Beminariurn lannonieurn ved den
übodelige v. Westens Fortjeneste var oprettet, gjorde den christelige Re-
ligion herlige Fremskridt blandt et hedensk Folk, som man lcenge havde

') Budst. 5, 779. ') ib. 783.
') Buch 1, 346 s. Erlandsen 2, 161. 164. Stockfleth 37 f.
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anset for ustikket til at modtage hoiere Ideer. Ved Rescriptet af 3die
Novbr. 1774 blev Seminariet ophcevet. Man etablerede det Princip,
at Lapperne stulde lcere det norske Sprog, og tun norske Boger udbredtes
iblandt dem. Erfaringen har imidlertid godtgjort Nodvendigheden saavel
af Beger i det lapste Sprog som af en Indretning, hvori Skolelcerere
kunne dannes for at treede i de forrige sprogkyndige Missioncerers Sted.
Endnu ere nogle faa Exemplarer tilbage af de for omtrent 60—70 Aar
siden trykte Beger i det lapste Sprog. Det er en salig Glcede at be-
mcerte, hvor lykkelige de af Lapperne prise sig, som eie en saadan Bog,
hvorledes de ombcere den paa deres Bryst som en Helligdom paa alle
deres Vandringer; med hvilken Lcengsel Mange stromme did, hvor en
saadan Bog gives for at kunne lcese og forstaa det hellige Ord i deres
eget Modersmaal. Saameget vigtigere maa saadanneBoger vcere til at
vcekke og ncere den huslige Andagt, fom de fleste formedelst deres om-
flakkende Liv i hine vidtudstrakte Egne tun faa Gange om Aaret kunne
besogeKirkerne." Som Folge deraf besluttede det norske B. S. at udgive
den hellige Skrift paa Lapst ved Provst Kildal, hvortil det engelske
B. S. tilstod det 1750 Ndlr. Da de Dele af den hellige Skrift i Over-
sættelse som tidligere vare nedsendte til Kjobenhavn, vare gaaede tabte i
denne Stads Brand 1793, maatte Provst Kildal begynde forfra. Han
siger derom i det ovenfor omtalte Brev til B. S.: Det er et vanskeligt
Hverv, den cerede Comittee giver mig. Men hvo stulde ikke villig med-
virke til dette Formaal, som kjender Gud og hans Ord og et godmodigt
og lcervilligt Folks Sands for Oplysning af de hellige Skrifter. Det
er nu snart tredive Aar, siden jeg lcerte, katechiserede og prceditede i Z3st-
og Vestfinmarken. Ikte alene var det mig paalagt som en Pligt at lcegge
mig efter Sproget, men mislig Fortolkning af Tolken og Umuligheden
at vinde Tillid og hore Hjertets rene Sprog, naar en Trediemand stulde
vcere tilstede, viste mig snart Nodvendigheden af for Lappernes Sjcele-
ferger at kunne forstaa og tale deres Sprog. Gid det derfor i Efter-
tiden maatte gjores Sognepræsterne i Finmarken til streng Pligt at lcegge
sig efter det lapsie Tungemaal. Efter saa mange Aar kan jeg have
glemt enkelte Ord og Egenskaber i Sproget, men derfor ci Sproget felv.
Der er en Stolelcerer i Maase Sogn i Vestfinmarken, hvem Kongen
nylig har hcedret som fortjent Mand af Borgersamfundet, Niels Gundersen,
som jeg i hans Ungdom har dannet. Vil man forordne mig ham til
Adjunct i Embedet, vil jeg i Guds Navn paatage mig Arbeidet og gjore
et Forsog med Marci Evangelium, men ikte forend til nceste Vinter i
1823." Desto vcerre dode Provst Kildal strax efter 1822, 61 Aar
gammel, og Overfcettelsesvcerket gik faaledes istaa, men V. S. opgav ci
sin Hensigt, imidlertid erklcerer det i sin 7de Beretning (1823), at det
ci tjendte Nogen, til hvem dette Arbeide kunde betroes. Selskabet maa
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altsaa for Tiden lade sig nsie med det Haab, at iblandt de ved det
norske Universitet studerende Theologer Nogen vil fsle Kald til at reise
til Finmarken og lcegge den nsdvendige Vind paa at lcere tilfulde disse
vore fjerne Brsdres Sprog, saa at han kunde overfsre det guddommelige
Ord deri, og faaledes afhjcelpe ogsaa for de kommende Slcegter et Savn,
der faa lcenge tungt har vceret felt." ')

Dette Vibelselstabets Haab bestcemmedes ikke; netop samme Efteraar,
kort efter at dette var skrevet, drog Niels Stockfleth, Student og Officer,
til Christiania for at tage theolcgist Examen. 2) Dog fer vi vende os
til Betragtningen af hans Virksomhed, skulle vi blot omtale en for den
lapste Mission vigtig Regeringsforanstaltning af 1821. Dette Aar be-
sluttede nemlig Storthinget, at det lapste Seminariums Fond stulde
anvendes til et Skolelcererseminarium for Nordlandene og Finmarken.
Efter at Undersegelser vare anstillede, som viste, „at Slolevcesenet iscrr
blandt Lapperne var i en sergelig Forfatning og neppe lunde forventes
at blive bedre, saalcenge de, som anscettes til Lcerere for denne Folke-
stamme, ikke kunde give Religionsundervisning i Folkets Modersmaal,
men alene i det for Almuen for den sterste Del uforstaaelige norske
Sprog," besluttede Negeringen hurtig at lcegge Haand paa Vcerket, og
1824 bestemtes det, at Seminariet stulde aabnes i Throndences den Iste
Juli 1824. „Undervisnings-Gjenstandene skulle vcere det norske Sprog
for samtlige Alumner og det lapste Sprog for de lapste Alumner og fer
dem af de norske Alumner, der kunne efter deres Hjemsteder vente at
blive anfatte til Skolelcerere i Distrikter, hvori bo lapste Familier, som
ikte have sa.rsi.lte Lcerere; disse Alumner eves i at tatechisere i det lapste
Sprog." Paa Grund af uforudsete Omstcendigheder kunde Seminariet
ferst 1826 scettes i Virksomhed, Niels Gundersen blev Andenlcerer, efter
hans Afgang stulde theologiste Kandidater, som vare kyndige i Lapst
anscettes i dette Embede. 1848 flyttedes det til Tromss.s)

Ogsaa Private begyndte med Iver at tage sig af den lapste Mission.
Vi have omtalt Vibelselstabets og skulle senere berere „Selskabet til
christelige Undervisnings- og Andagtsbsgers Udgivelses" Virksomhed i saa
Henseende. I Throndhjem traadte 1825 endel christeligsindede Mcend
sammen for ved Pengebidrag at fremme Evangeliets Forkyndelse blandt
Hedningerne, og Pastor Schultz i Throndhjem henledte da Opmærksom-
heden paa Lapperne. Denne Forening understottede siden Stockfleth.
En christelig Grosserer lod paa sin Bekostning 1821 et Oplag paa 400

') Erlandsen 2. 183. Stockfleth Bidrag 4f.

do. 9. Stockfleth Bidrag 5 ff. Stockfleth 37 f.
-) Stockfleth 444 ff.

') ste Beretning om det norske B. S. Chra. 1824. 8 s. 19 ff. 6te do. 17 ff. 7de



49

Det er imidlertid naturligt, at under de ugunstige Omstcendig-
heder, som Missionen i saamange Aar havde fristet, kunde Christen-
dommen ikke gjore Fremskridt blandt Lapperne. Dog gik det ikke faa
galt, fom man stulde have troet. I faa Henseende lignede Lapperne
Gronlcenderne, at de under ugunstige Forhold og saagodtsom forladte af
dygtige Lcerere, med Trostab holdt fast ved, hvad de havde modtaget.
Det var langtfra, at fand Christendom var almindelig blandt dem, dog
den fandtes hist og her; men Drukkenskaben var tiltaget i hoi Grad,
thi Frederik den fjerdes vise Foranstaltninger og Love bleve ikke over-
holdte. Atter begyndte Vrcendevinskrcemmerne med deres djcevelste Fristen,
de vidste at erhverve sig stor Indflydelse over Lapperne, der jo ikke kunde
undvcere dem til at faa deres Fist afsatte og forstjellige Gjenstande ind-
kjobte, og som kaldte dem og ncesten ansaa dem for deres „Fader."
Drukkenskab blev mere og mere almindelig baade blandt Unge og Gamle,
og Lapper og Drukkenskab vare ncesten uadskillelige, lun ved Brcendevin
syntes noget at vcere at formaa over dem.')

Exemplarer af en Overfcettelse ved Provst Welling af nogle af Kingos
Psalmer paany udgivne ved Provst Deinboll.

Kjobmcendene formanede Alt, Prcesterne ncesten Intet. Disses Pa-
storater vare saa store, at de endog med den bedste Villie ncesten Intet
vilde have kunnet udrette blandt Lapperne, 1820 bestod faaledes hele Fin-
marken af 5 Prcestegjceld, nemlig Hammerfest med Maaso og Kvalfund,
Loppen med Hasvig, Talvig, Kautokeino, der 1744 var kommen under
Norge, 2) med Kistrand, Afviovara og Kjelvig, Varde med Vadss.^) I
saa store Menigheder var der naturligvis altformeget at bestille, og Fri-
stelsen til at lade Alt gaa, som det bedst kunde, var derfor stor, og det
kom da navnlig til at gaa ud over Lapperne., saameget desto mere som
der ncesten aldrig fandtes nogen Prcest deroppe, fom kunde tale Lapst,
en stor og vcesenlig Feil, som ogsaa Fremmede s. Ex. Brooke gjore op-
mcertsom paa og dadle. Kirketugt fandt ikke mere Sted, Lappernes
Bryllupper og Altergang feiredes ved Brcendevin, og Ingen gjorde noget
derved. Afguderiet var vel siden v. Westens Tid ncesten aldeles ophort,
men endnu i det 18de Aarhundredes sidste Halvdel fandtes ved Ncesseby
en gammelKone, som offrede til en Stensceite.^) Mulig fandtes lignende
Afguderi paa fiere Steder, om vi end ikke vide det, thi Lapperne skjulte
omhyggeligen sligt Uvcesen. Endnu 1807 omtaler Buch, at ikke for faa
lang Tid siden pleiede Lapperne at gjemme Hostien, tage den hjem, stcere
den i utallige Smaastykker og give Kreaturerne disse for derved at af-

') Broke 38. 190 s. 338 f. Vargas 1, 264.
2) Stockfleth 139. ') Brooke 193
<) Brooke 191. ') Keilhau 18.
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vende Skade fra Hjorden, men maaste dette „ikke for faa lang Tid
siden" dog turde vcere en 50—100 Aar. Af de christne Nordmcend
omgikkes Lapperne endnu med stor Foragt, og stulde da ikke herfra hente
Bestyrkelse i Troen. „De ere Menneskehedens Afskum," forsikkrede en
Nordmand Buch; „jeg agter ham ikte mere end en Fin (Lap)," var et
Udtryk for den dybeste Foragt, og ofte herte man Udtryk fom „en Fin
er itte mere vcerd end en Hund." 2) Idelig Grund til Trcette gaves
bestandig, kom Lapperne med deres Rensdyr, respecterede de hverken Gjcerder
eller Hegn og lode dem grcesse frit overalt, hvorved Grcesset fordcervedes
for Kserne, som ci ville cede det Groes, et Rensdyr nylig har betraadt; deraf
opstode idelige Stridigheder,^) og Lapperne bleve end mindre tilbeielige
til at tage mod christelige Nordmcends Formaninger. Levende Christendom
fandtes der iovrigt ikte meget af blandt Nordmcendene i Nordlandene og Fin-
marken. En hoi Grad af Egennytte og Utjenstagtighed besjcelede dem, Kirken
og Gudstjenesten bessgtes vel ofte, ligesom Nadverbordet gjcestedes regelmces-
sigt, men det syntes, som om Gudsfrygten blot var udvortes hos de Fleste,
dertil tom Dritfceldigheden, fom allerede Biskop Hagerup 1735 maatte
beklage sig til Kongen over, og som endnu bestandig vedblev at vcere stor,
om man end maa tage i Vetcenkning, at i Gjennemsnit forbrugtes ikte
mere Brcendevin her end paa sine andre Steder, der blev ikte drukken
til daglig, men ved enkelte Leiligheder, men da ogfaa uden Maal og
Grcendse.4) Dertil kom, at Regeringen, som ovenfor fortalt, fandt paa,
da Folkemcengden i Finmarken paa Grund af dens forkerte Foranstaltninger,
meget aftog, at raade Bod derpaa ved det endnu taabeligere Paafund at
deportere Forbrydere derop, der da sattes i Tjeneste hos Befolkningen.
Derved erholdtes Arbeidstraft, men Landet erholdt en Tilvcext til den
allerede destovcerre altfor store Del af sin uchristelige Befolkning. Endnu
langt ned i dette Aarhundrede vedvarede denne fordcervelige Fremgangs-
maade. °) Under faadanne Omstændigheder er det da ikte til at undres
over, at christelig Tro og christeligt Liv maatte aftage blandt Lapperne.
Og dog var alt aandeligt Liv ikte uddsd blandt Lapperne, °) vi have
ovenfor omtalt, med hvilken Glcede de lceste i de faa lapste gudelige
Boger, fom endnu fandtes; Eiermanden af en faadan Bog skattede sig
lykkelig og bar den om paa sit Bryst fom et Klenodie, og Mange strem-
mede med Lcengsel til, hvor en saadan Bog fandtes, at de kunde lcese
og forstaa det hellige Ord i deres eget Modersmaal.^) Uscedelighed var
fjelden blandt Lapperne, s) Eder hertes ncesten aldrig.»)

') Buch 2, 194. ') Buch 1, 417. ') Buch 1, 454 f.
<) Norske V. S. Slr. 2, 36 ff. Rode 201 ff. Bil^B_r_,m 45.
°) Bil^Btrsm 46. °) Brooke 342. '*> Stockfleth 222.
») Ifr. dog Theol. Tidslr. 1857, 5. ') Stockfleth 57.
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Bedre Tider vare imidlertid begyndte at oprinde for den lapste
Mission. Peter Vog. Deinboll, hvem vi ovenfor have omtalt, Sogneprcest
i Vadfe og Provst i Vestsinmarken (1816—24), var med Iver begyndt
at antage sig Lapperne og havde af Omsorg for dem 1824 indgivet et
Lovforslag til Storthinget om Anlceggelsen af en lcerd Skole i Finmarken,
ved hvilken der stulde lceres Lapst.') En anden nidkjcer Prcest var
Pastor Heltzen i Ranen (Hemnces og Mo). Allerede som residerende
Capellan havde han ved at holde Sendagsstole efter endt Gudstjeneste
strcebt at raade Vod paa, at der ingen Stole^fandtes hverken for
Nordmcend eller Lapper, og da han nu blev Sogneprcest i Prcestegjceldet
1815 og vidste, at der fandtes 100 Lapper der, besluttede han at oprette en
Skol_ og forespurgte Almuestoledirectionen, om han ilte af Missionsfondet
lunde vente Hjcelp dertil. Men dette afsloges; det var jo bestemt, at
Lapperne „stulde" beserge deres Vern opdragne i det norske Sprog
og i det samme Sprog underviste i deres Christendom. Mo Sogns
faste Skolelcerer sit af Missionsfondet aarlig 40 Rdlr., og det var ham
tillagt, fordi han stulde undervise Lappernes Bsrn (paa Norsk), som vilde
ssge Skolen, og videre kunde fra Missionens Side ikke ske! Atter 1818
ssgte den lokale Skolekommission om Hjcelp fra Missionsfondet, men sil
atter Afstag, Intet lunde gives til Lappernes Undervisning!

Det var imidlertid Provst Deinbolls Eftermand i Vadss, der fremfor
alle de andre nordlandste og finmarkste Prcester virkede i v. Westens Aand
og Kraft, og med hvem en hel uy 3Era i den lapste Mission begynder.
Det var Niels Joakim Christian Vibe Stockfleth. Han er fedt 1787 i
Frederikstad, blev Student 1803, derncest Officer 1808 og deltog som
saadan i Krigen i Holsten. Da Norge blev adskilt fra Danmark, tog
han sin Afsted som Capitain. I Norge blev han atter Officer, laa i
Garnison paa Landet og var der tillige, Huslcerer hos en gudfrygtig
Prcest. Nu vaagnede der hos ham et Kald til at blive Prcest, han be-
gyndte at studere Theologi 1823, 36 Aar gammel, tog theologist Embeds-
examen 1824, og da det Bnste at komme op til Finmarken var blevet
mere og mere levende hos ham, fegte han det ledige Embede som Sogne-
prcest i Vadse, hvortil han udncevntes 1825.2) Vadse, Varde og
Ncesseby var det nordostligste Prcestegjceld i Finmarken og havde med det til-
grcendsende, siden 1812 af Mangel paa Ansogere ledige Embede Lebesby,
Kjsllefjord og Tana,^) fom han i 3 Aar maatte bestyre, en Udstrcekning
af 300 lH Mile. Dertil kom, at Lapperne paa deres Reiser droge mod
Bst til 1^ a 2 Dagsreifer fra Kola og mod Syd ned til Enare, hvorhos
Stockfleth ogfaa maatte reife til de to Fjeldsogne Kautokeino og Karasjot.'')

') Budstikken 5, 745 ff. Erlandfen 1, 496. Stockfleth 262.
') Stockfleth II ff. ') Erlandsen 2, 30. <) Stockfleth 2 f.
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De ferste halvtredie Aar tilbragte Stockfleth med at reise om i sin
Menighed. Det blev ham klart, dels at stulde Nogen udrette Noget
blandt Lapperne, da stulde han ikke virke som Prcest i et bestemt Sogn,
men reise omkring til dem og med dem, dels at Lapperne ikke forstode
Norsk, og derfor maatte have deres Undervisning paa Lapst, endelig at

stulde han faaledes drage omkring, kunde han ikke vcere Prcest i Vadse
tillige, der havde mindst 3500 Indvaanere, der da vilde blive forsomte,
men at det eneste Pastorat, hvis Prcest kunde drage om uden at forsomme
alt andet, var Lebesby. Men Vadse indbragte 1500Rdlr., Lebesby kun
400 Rdlr., og Stockfleth havde ingen Formue. Dog han betcenkte sig
ikke paa at gjore dette Offer for Herrens Skyld, og hans Kone var af
famme Sind fom han, faa sogte han da i Slutningen af 1828 Lebesby
og fik det et halvt Aars Tid derefter.') Det norske B. S. sorgede
imidlertid for, at han ci tom til at lide Mangel, det tilstod ham 400
Rdlr. aarlig, hvilke han oppebar i 6^ Aar.2)

Befolkningen af Lebesby og Vadso Pastorater udgjorde omtrent 5000
Mennesker; det aldeles Uforsvarlige i kun at have to Prcester — og nu
endogsaa kun en — til saa talrig og vidtspredt en Folkemcengde, vil
Enhver let kunne indse.

Stockfleth havde allerede begyndt med Iver at lcegge sig efter
Sproget og foretog af den Grund end flere Reiser, hvortil Vistoppen
gav ham uindstrcentet Tilladelse, dels i Pastoraterne, dels til Havosund,
dels til Utsjok. I Havosund medte han i Sommeren 1827 den ved
Seminariet i Throndences ansatte Lapstolelcerer, der paa det norske B.
S. Bekostning blev hos ham i et halvt Aar. Desuden lod han i Aarene
1825—27 hente til sig Kirkesangere, Etolelcerere og Kirketolke fra for-
stjellige Egne af Finmarken, men det blev ham med hver Tag mere og
mere klart, at disse ikke forstode Norsk nok og havde grammatikalsk Dan-
nelse not til at bjcelpe ham.^) De Hjcelpemidler, han havde til at lcere
Sproget, vare heller ikke tilstrcekkelige. Det lapste Sprog, som er af en
anden Sprogstamme end det norske, har naturligvis mange Eiendomme-
ligheder, hvilke det ikke altid var lykkedes de tidligere Sprogforskere at
treenge ind i, hvorved feilagtige Begreber bleve bibragte Lapperne. Stock-
fleth fortcrller faaledes, at han forst, da han havde vceret halvtredie Aar
i Finmarken, begyndte at ane, at den Overscrtte.se, han havde brugt af
Ordene: „Herren vcere med Eder," var urigtig. Det Oro, hvormed „med"
var oversat, betsd nemlig: 1) bagefter, 2) overensstemmende med, 3) i
tvungent Felge med, og Velsignelse?enstet kom da til at lyde: Herren
vcere bag dig, eller Herren vcere tvungent m^d dig. Lapperne have der-
imod et andet Ord, der betyder i frivilligt Folge med dig, fom de bruge,

') Stockfleth 35 f. 39 f. -) Stockfleth Vidrag 1. 392. ") Stockfleth 23. 32. 39.
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naar de tale om at tage sin Hustru osv. med sig, hint andet Ord
brugte de derimod om at tage sin Hund, sit Rensdyr med sig.
Den indlobne Feil var saa meget desto vcerre, som d- hedenske Lapper
troede, at mange Afguder vare i deres Eiermcends Vold og kunde
overlades af dem til Andre. Da Stockfleth i Aaret 1830 gjorde en
opvakt Lap opmcertfom paa det Urigtige i at bruge hint Ord, som han
ci vilde anvende paa sin Hustru, om Gud og forklarede, at det andet
burde bruges, udbrod han og de Tilstedevcerende forbavset: Er dette da
Meningen?')

For nu at lcere Sproget bedre og grundigere at kjende, besluttede
Stockfleth om Vinteren at reise om blandt Fjeldlapperne og om Som-
meren at reise langs Kysten og lcegge an, snart hist, snart her for at

trceffe Lapperne og ret lcere deres Sprog. Paa mange af disse Neiser
ledsagede hans Kone ham og doiede Reisens Moie og Vesvcerligheder
med Ufortrodenhed, stjondt hun altid befandt sig ilde tilses. 2)

I Begyndelsen af 1828 udforte han da sin Hensigt. Efter afholdt
Gudstjeneste i Polmat, hvor senere en Kirke er opfort,^) ertlcerede han
Lapperne, at da han, som de selv erkjendte, ikke ret kjendte deres Sprog,
hele Forfatning og Levemaade, vilde han folge hjem med dem fra Thinget,

reife omkring og opholde sig snart hos den Ene snart hos den Anden,
holde Gudstjeneste om Sondagen, samt daglig Husandagt og tatechisere
noget med Bomene. Dermed gav Storstedelen deres Tilfredshed til-
ljende, og han fulgte nu hjem med dem. For ikke at synes bedre end
de Andre, tog han ikke nogen Tjener med sig, han strcebte i Et og Alt
at vcere og leve som Lapperne selv. I deres lave, regopfyldte, foroven
aabne Hytter, hvor man kun kunde sidde paa Hug eller paa Knce, levede
han med Lapperne, hans Seng var en 2.^ Alen lang Pose af Lamme-
eller Rensdyrsstind, som h_un trak op til Halsen, og over Hovedet lagde
han et Tceppe, at der itke stulde gaa Frost i Ansigtet. Saaledes reiste
han nu om i Fjeldene fra den 7de Februar til den 9de Marts i Egnen
Sydost for Polmak og ankom dertil over Utsjok den 9de Marts, for
atter den Ilte med sin Kone at reise til Karasjok, hvor han samledes
med tre af de dygtigste Tolke for at gjennemgaa Lukas Evangelium cg
Romerbrevet. Forst den Ilte Juni kom han tilbage til Polmak.^)
Saadanne Neiser op i Fjeldene eller til Sos langs Havet og Fjordene
fra Tromso til Vardo vedblev Stockfleth nu at foretage ogfaa i 5e
fslgende Nar.

Han var bleven Prcest i Lebesby, men hans Kaar bleve bedre, end
Udsigten havde vceret. Det norske V. S. tilstod ham 400 Rdlr. aarlig.

') Vormbllum. Evang. Missionsgeschichte in Biograpbien. 1, 5. Dltsseldorf. 1850.
52 s. ') Stockfleth 40 s. ') Stockfleth 28. <) Stockfleth 41 ff.
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hvilke han vedblev at oppebcere til 1836, Selskabet til christelige Under-
visning- og Andagtsbogers Udgivelse havde sijcenket ham 200 Rdlr.,
senere forogedes hans Embedslon til 800 Rdlr.') I Throndhjem var
der paa Pastor Schultz' Forstag stiftet et „Selskab til christelig Oplysnings
Fremme blandt Norges Finner" (Lapper), der i Aarene 1826—1835 til-
sendte Stockfleth 500 Rdlr.2) Interessen for disse var faaledes begyndt
at vaagne med det christelige Liv i Norge. Foranlediget af de fra
Tromso Vistop og Stockfleth fendte Indberetninger og af en umiddelbar
Opfordring fra Kong Carl den 14de indgav „Selskabet til christelige
Undervisnings- og Andagtsbogers Udgivelse" 1826 et Forstag til Kirke-
departementet om Oplysningens Fremme blandt Lapperne. I denne An-
ledning blev Stockfleth 1828 spurgt, om han vilde overtage Bestyrelsen
af og Undervisningen ved et lapst Seminarium i Polmak, hvis man
vilde flytte det lapste Seminarium, fom i Forening med det norske var
anlagt i Throndences, dertil. Da Stockfleth fraraadede stig Adskillelse, fordi
derved de lapste Seminarister vilde udelukkes fra al Forbindelse med og
Paavirkning af dannede og dannende Omgivelser, opgaves Planen. Det
forenede Seminarium er siden flyttet til Tromso og betydelig udvidet,
men det er imidlertid ikte Alle, fom have billiget Foreningen af Semi-
narierne, og Sporgsmaalet er flere Gange bleven igjen forhandlet. Semi-
nariebestyrelfen forestog faaledes i et 1847 fammenkaldt Mode Oprettelsen
af et eget lapst Seminarium, for hvilket Pastor Fritzner ogsaa har taget
til Orde, hvorimod Stockfleth bestandig har bekcempet det, da han mener,
at Lapperne derved ville forsinkes i deres Culturudvikling.

For at fremme Oplysningen blandt Lapperne, ansaa Stockfleth det

ferst og fremmest for nedvendigt at danne et Skriftsprog og udgive
Bsger i dette, og forestog i den Anledning, at han stulde gjore en Reife
paa to Aar til Kjobenhavn og Helsingfors for at conferere med Prof.
Rast og Dr. Sjogren. Dette Forstag antoges af Regeringen 1830, og
det besluttedes, at Reisen stulde foretages for Statens Regnings)

Stockfteths Reise varede fra 1832 til 1833. Han besogte dog lun
Kjebenhavn. Under sit Ophold i Christiania indgav han et Andragende
til Storthinget 1833, hvori han påaviser Nedvendigheden af et lapst
Bogsprog og anseger om Understettelse til efter et fornyet treaarigt Op-
hold i Finmarken at maatte vende tilbage til Christiania for at udgive
den hellige Skrift og de nedvendige Undervisningsbeger paa Lapst.
Dette Forstag, fom Provst Rode i Alten, Storthingsmedlem, ganske sluttede
sig til, vedtoges baade af Storthinget og Kongen.^)

') Stockfleth 79. ') Stockfleth 84.
'. Chraposten 1849, 217. 321. 354.
<) Stockfleth 82 ff. Stockfleth Bidrag 9 ff.
») Stockfleth 90 ff. Stockfleth Bidrag 12 ff.
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Efterat have foretaget en Reise til Finland udgav Stockfleth i Chri-
stiania 1837—1840 endel lapste Skole- og Andagtsboger, deriblandt en
Overscettelse af Mathceus og Markus og 20 af Davids Psalmer,^) hvorpaa
han i Juli 1840 atter reiste til Finmarken over Stokholm, Hernosand,
Uleaborg og Muonionista; den 29de Marts 1841 kom han til Kantokeino.°)
Stor Tilfredshed herskede i Finmarken med det Skriftsprog, Stockfleth
havde indfort, og hans Boger fegtes med Begjcerlighed af Lapperne.')
Han drog nu omkring i Finmarken og fvenst Lapland til Foraaret 1845,
lcengst blev han i Karasjok, hvor han opholdt sig i 2 Maaneder, lcerte
Folket at lcese af de nye Beger, prcedikede 3 Gange om Sondagene
og holdt Bibellcesning for Lapperne. En Folge af dette Ophold var
den Beslutning, Sogneforstanderstabet fattede, 1) at det onstede Vrcende-
vinsindforselen i Karasjok forbudt, og at ikke alene det, men hele Almuen
beklagede det Uvcefen og den Fordcervelse, Brcendevinshandelen medforte,
2) at en Prcest' stadige Ncervcerelse i Karasjok var nodvendig fra Advent
til efter Paaske, s) I en Maaned blev han derncest i Kantokeino, hvis
Sogneforstanderstab vedtog samme Beslutning, som det i Karasjok.
Efterat have reist endel omkring, paa hvilken Reife han i Loppen holdt
den forste lapste Confirmation med 40 Consirmander til Lappernes store
Glcede'") og ligeledes efter fex Ugers Forberedelse holdt Confir-
mation i Talvig,") vendte han tilbage til Kantokeino, hvor han blev
to Maaneder, gjcestede derncest Karesuando og luckasjcerfvi, bereiste saa

Paa Opreisen til Finmarken besegle han Lapperne omkring Reraas
og ankom til Lebesby 17de August 1833. Fra 1833 til 1836 drog han
atter om iblandt Lapperne, indtil han 1836 ankom til Christiania; hans
Embede blev imidlertid bestyret af en Capellan,') til han 1839 paa
Ansogning fik sin Afsted og vffenlig Understettelse i 8 Aar for at fortfcette
sin Virksomhed for Lapperne og den lapste Literatur. Disse Aar stulde
dels tilbringes paa Reiser, dels i Christiania. 2)

Stocksteths Bestrcebelser havde ogsaa i den Henseende gavnet Lapperne,
at de andre Prcester i Finmarken begyndte at lcegge sig efter Lapst og at
udfore deres Embedsforretninger blandt disse i dette Sprog. Semi-
nariet i Throndences havde god Fremgang, og ikke faa unge Lapper bleve
optagne derpaa, af hvilke nogle vare fendte dertil af Stockfleth, der ogsaa
tog et Par til Christiania. *)

') Stockfleth 140. Stockfleth Vidrag 1, 107, 109.
'") Stockfleth 141. ") Stockfleth 144.

') Stockfleth 108. 127. <) Stockfleth 25. 83 ff. 108.
2» Stockfleth 106 s. Stockfleth Bidrag 27 ff.
°» Stockfleth 110. °) Stockfleth 113 ff. ?) Stockfleth 124 s.
«. Stockfleth 136 s. Stockfleth Bidrag 1, 98 ff.

'! Stockfleth 92 ff. 109.
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Det vil heraf fees, at Stockfleth ikke staanedeMeie og Vefvcerlighed,
men stjendt allerede henved 60 Aar gammel ufortrsden reiste om, naar
han troede derved at gavne sine ljcere Lapper. I Christiania blev han
nu til Juni 1851, og i denne Tid udgav han Pontoppidans Forklaring
og 1850 hele det N. T. paa Lapst. Denne Overscettelse maa cmsees
for heist vellykket, den beremte finske Sprogforster Castren har udtalt sig
meget fordeelagtigt om den. Stockfteths Vestrcebelser for Lappernes
aandelige Vel begyndte ogsaa at bcere mere og mere Frugt, Prcesterne i
Finmarken begyndte med mere og mere Iver at antage sig dem og lagde
sig efter deres Sprog. En af dem, Pastor Fleischer i Alten (1834—44),
Stockfteths Svoger, siger faaledes i en Artikel i Tromse Tidende, i
hvilken han gjendriver en Artikel i famme Vlad (1840), hvori en Ind-
sender vilde vise det Urimelige i Bestrcebelserne for Lappernes Sprog:
„Lapperne ere i det Hele taget et godmodigt, velvilligt og for christelig
Undervisning seerdeles modtageligt Folk, naar Undervisningen steer i deres
Modersmaal, det eneste Sprog, som Folket forstaaer. I LErefrygt for
Guds Ord, i barnlig Tro og i levende aandelig Opfattelse af Christen-
dommens Hoveddele udmcerker dette Folk sig faameget, at enhver Lcerer,
fom forstaaer noget af deres Sprog, eller endog blot har en duelig Tolk,
maa faa dem seerdeles kjcere, ja han sinder i dem uimodsigeligt sin elst-
vcerdigste, den sine Vestrcebelser mest lennende Del af Menigheden. Ved
Katechisationer, ved Skoleexamen og fornemmelig i Consirmationsstolen
faaer man af mange Lappebern Svar, fom ved den dybe Sands for og
rigtige Opfattelse af Guds hellige Ord maa slette Lcereren i den gladeste
Forundring. Jeg kan aldrig glemme den Opmcertsomhed og Velvillie,
hvormed Bern, Konfirmanter og Voxne modtoge mine forste Forsog i at

tatechisere paa Lappist, og hvor meget siden en desvcerre endnu ufuld-
kommen Kundskab i Sproget har glcedet mig, og da jeg for tre Aar siden
overhorte en 13 Aars gammel lappist Dreng, som var iblandt de Forste,
hvilke jeg gjorde nogle Spsrgsmaal paa Lappist, og som paa Lappist
svarede saa glad om Opstandelsen: „Jeg stal opstaa med et sjceleligt
Legeme," saavelsom oftere har jeg ved lignende Leiligheder felt Sandheden

Vestfinmarken og Tromseegnen og tom derfra i December til luckasjcerfvi,
hvorpaa han besegle Gellivare, lockmock og var i Februar atter i Lyngen.
Efterat have besegt forsijellige Steder i Vestfinmarken, vandrede han
over Folden, over Sne og Is gjennem fossende Fjeldbcette og vandfulde
Moradfer til Altavara og igjen tilbage til Vestfinmarken, hvorpaa han
fra November 1844 foretog en lcengere Reise til Karesuando, luckasjcerfvi
Gellivare, lockmock, Kvikjok, Arjeplog, Lycksele, Stensele, Asele, Fredrika,
Hernesand (19 Febr. 1845) og derfra til Christiania. ' j

') Stockfleth 144 ff. ') Stockfleth 111 s.
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af de hellige Ord: „Fader i Himmelen! Du har stjult det for de Vise
og Forstandige og aabenbaret det for de Enfoldige og Umyndige." Naar
nu hertil kommer, at ikke alene Stockfleth, hvem Lappernes Tro og chri-
stelige Sands saameget har styrket og begeistret, som han selv siger, men
at ogsaa de svrige celdre Prcester, Deinboll, Rode (Provst i Alten 1826
—1833, Forfatter af et her oftere cmfort Skrift) Holst (Prcest i Vadss
1829—1838) og alle de ncervcerende have fundet den samme Tilfredshed
ved at undervise Folket i dets Modersmaal, faa vides i Sandhed ikke,
hvem der skulde vcere mere vcerdige til at faa Religionsboger i deres
Modersmaal, om itte Lapperne stulde vcere det. Og desuden at under-

stotte Stockfleth for at opfylde Landets helligste Pligt mod dets urgamle
Beboere — den nemligen: at skaffe dem Vibelen og andre Audagtsboger
i deres Tungemaal — hvad kan vcere naturligere, billigere og christeligere
end denne Regeringens Handling?" Ogsaa Biskopperne i det ved Re-
solution af 30te December 1803 oprettede Tromss Stift 2) antoge sig
med Iver Lapperne, Vistop Kjcerschow (1830—1848) fremhcevede faaledes
gjentagne Gange ikke alene det Haarde, men ogsaa det Urimelige i at ville
tvinge det lapste Folk til at ombytte sit Modersmaal med det norske
Sprog.2) Dette har han navnlig gjort i den Erklcering, han afgav over
en af Stockfleth 1846 til Regeringen indsendt Ansogning, dels om der
maatte holdes Foredrag ved Universitetet over Lapst, dels om, at der
burde fordres lapst Sprogkundskab for at blive ansat som Prcest i Fin-
markens Prcestegjceld og i Ibestad, Throndences, Kvcefjord, Lenvig, Trans,
Skjerstad, Saltdalen, Ofoten, Lodingen, Folden, Mo, Hemnces, Vefsen
og Grong. Biskoppen erklcerer blandt Andet i sin Betcentning: „Lapperne
antages ikte at kunne bibringes tilstrcektelig Religion og anden Kundskab
gjennem det norske Sprog, hvorimod det ansees for fornsdent, at der i
denne Hensigt forskaffes dem Lcerebsger og Undervisning i deres Moders-
maal. De Foranstaltninger, som af det Ossenlige allerede ere trufne, og
de betydelige Omkostninger, fom ere anvendte i dette Biemed, fynes des-
uden at fordre, at Vcertet fortscettes, indtil antagelig Sikkerhed er til-
veiebragt, for at de derved tilsigtede Frugter kunne hostes deraf, faalcenge
det behoves, men dette vil ikte kunne opnaaes uden de Foranstaltninger,
fom af Sogneprcest Stockfleth ere foreslaaede i hans ovenncevnte aller-
underdanigste Forestilling, Vel er der ved de naadigste Resolutioner af
2den Juni 1824 og 30te Marts 1836, hvorved blev bestemt, at nogle
Lapst talende Stolelcerere stulde dannes paa Seminariet, gjort meget for

') Stockfleth Bidrag 1, 56 ff. 20de Beretning om det norske B. S.
Chra. 1836. 14.

') Stockfleth Bidrag 1. 26.
') Erlandfen 2, 3 ff.
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Lappernes Dannelse; men ligesom der hidtil i denne Hensigt ikke har
meldt sig et tilstrækkeligt Antal Ansegere, faaledes kan det heller ikke
erkjendes at vcere nok, at Skolelcererne skulle undervise i det lapste Sprog,
naar Prcesterne, som skulle have Tilsyn med Undervisningen i Skolerne,
af Mangel paa Vekjendtstab til Sproget ikke kunne vedligeholde og forege
den i Skolen erhvervede Kundskab ved Katechisation og Prcedikener. Det
ansees desuden for ugjerligt for Sjcelessrgerne tilborligt at efterkomme
deres Kaldspligter som saadanne, naar de ikke kunne tale og forstaa det
Sprog, fom ene rigtigt forstaaes af Flere af Menighedens Medlemmer.
Paa Grund heraf antages det for nodvendigt, at de Prcester, til hvem
Sjcelesorgen for de lapste Menigheder overdrages, forinden tilpligtes at
lcere at forstaa og tale det Sprog, disse benytte. Men stal en saadan
Fordring ansees billig, da bor der gives dem Adgang ved Universitetet
at lcere dette Sprog, og der at kunne erholde gyldigt Testimonium for,
at de have bestaaet en Prove deri". Angaaende de forstjellige Prceste-
gjceld, da formente han, at lapst Sprogkundskab burde gjores til udeluk-
kende Betingelse for Anscettelse i Vesten med Hatfjelddalen, Skjerve,
Lyngen, Karlss og alle Finmarkens Prcestegjceld, samt til Anbefaling
for Ansegerne om Tromse, Lenvig, Ibestad, Ofoten, Ledingen,
Hemnces og Mo. 1848 bifaldt da Kongen, at der stulde tages fcerligt
Hensyn ved Bescettelse af Embederne fom Sogneprcest i Finmarkens
Prcestegjceld, i Tromse Provsti, i Ibestad, Throndences, Kvcefjord, Lenvig,
Trane, Skjerstad, Saltdalen, Ofoten, Lodingen, Folden, Mo, Hemnces,
Veffen og Grong til de Ansogere, som have aflagt tilfredsstillende Prove
paa, at de besidde Kundskab i det lapste og kvcenste Sprog.')

Biskop Kjcerschows Eftermcend, Biskopperne luell (1848—55) og
Gislesen (1855—60) antoge sig ligeledes Lapperne med samme Iver
som Nordmcendene. Ogsaa Regeringen vedblev med Nidkjcerhed at antage
sig Lappernes Sag og understottede paa enhver mulig Maade Stocksteths
Stroeben. Gjentagne Gange var den gaaet ind paa hans Forstag, den
havde fra 1830—1848 understettet ham ialt med 35,436 Rdlr. 48 Sk.
dels som Len dels til Reiser, dels til Udgivelsen af Skrifter, og 1848
tilstod den ham atter i 5 Aar fra 1846 at regne 2400 Rdlr. aarlig til
Vearbeidelse af det lapste Sprog, imod at han i denne Tid stulde holde
Forelcesninger over Lapst og Finsk, og den vedtog paa nceste Budget at
opfere 4100 Rdlr. til Udgivelsen af et lapst N. T.") Endvidere bestemte
den samme Aar, at en Docent i Lapst stulde anscettes ved Universitetet
i Christiania, hvortil senere den dygtige lapste Sprogmand, Cand. Friis,

') Stockfleth Bidrag 1. 352 ff.
') Stockfleth Bidrag 1, 362 ff.
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der med Iver har forfcegtet Lappernes sproglige Ret, udncevntes,') og
da det havde vist sig, at hans Veiledning ci blev tilstroekkelig benyttet,
befalede Regeringen 1859, at Prcester, fom ansattes i Finmarken eller i
Lyngen, stulde, hvis de ikke allerede havde Kundskab i Lapst, erhverve
sig en saadan ved et Tremaaneders Ophold ved Tromse Seminarium,
en Forordning, som dog eiensynlig ikke i alle Hensender er tilfredsstillende.'^)
Desuden oprettede Regeringen ikke faa nye Prcestegjceld i Finmarken.
1846 oprettede den af Lebesby og Vadse Prcestegjceld tre nye, nemlig
Lebesby og Ksllefjord, Noesseby og Tanen, Vadss og Yards, °) disse
Prcestegjceld ere atter omordnede, idet Ncesseby — Tanen ere blevne til
to Prcestegjceld (1861), Ncesseby og Polmak, Tana og Gamvik og
Vadss —Yards ligeledes til to nemlig Yards og Vadss — Sydvaranger;
tre ny Sogne ere faaledes blevne desuden indrettede. I Yards er des-
uden en norsk ordineret Katechet bleven ansat (1862). Fremdeles er
Maass og Kjelvik bleven adskilt fra Hammerfest som et scereget Prceste-
gjceld (1862), Alten — Kaafjord og Talvik ere blevne til to Prcestegjceld,
og 1852 oprettedes to nye Prcestegjceld Kistrand — Karasjok og Kantokeino,
Noget, hvorom Kantokeino og Karasjok Sogneforstanderstaber 1842
havde anssgt. Ogsaa i nordlandste Sogne har Regeringen i de sidste
Aar stadig vceret betcentt paa ved Omordninger at skaffe en rigeligere
prcestelig Betjening, hvilket vil kunne sees af den ved Slutningen af
dette Kapitel givne Fortegnelfe paa disse. Dertil treenges ogsaa i hsieste
Grad. Desuden er der ligesom i de andre norske Stifter, faaledes ogsaa
i Tromss Stift bleven ansat (4) Stiftskapellaner, hvilke efter Biskop
Gislesens Forstag skulle have Kjendstab til Lapste)

Som Folge af Alt dette begyndte aandeligt Liv mere og mere at
rore sig blandt Lapperne. 1851 skriver Cand. Friis: „Jeg maa derhos
end yderligere gjore opmcertsom paa Tilstanden blandt Lapperne for Ncer-
vcerende. Ogsaa Sslapperne, lige nedover til Ofoten, ere i Almindelighed
vakte til Ertjendelse af det Bedrsvelige i et forhen l Brcendevinslaster
fsrt Liv. Derfor feer man saa ofte et forgmodigt og af Bevidstheden
om et forhen fort siet Levnet trssteslost Udtryk i deres Ansigter. Erin-
dringen om det Forbigangne hviler endnu over dem som en tyngende
Byrde. Derfor disse Veraab og Klager, som man forundrer sig over,
indtil Trosten af Evangeliets rene Ord bliver dem tilstrcekkeligen tydelig-
gjort. Ofte naar jeg havde vceret faalcenge i en Gamme, at de mcertede,
at jeg forstod faameget af Sproget, at vi ugenerte kunde tale med hin-

') Norfk Kirketidende Chra. 1860, 350 f. Stockfleth 265.
2) Stockfleth Bidrag 1. 70.
4) N__i_Bei_ 83 ff. Stockfleth 144. 208. 236. Stockfleth Vidrag 98. 107.

') Morgenbladet 1848, 177. Stockfleth 264.
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anden, vare de forundrede og mismodige over, at jeg kunde ville b.stjceftige
mig med saa uvigtige Ting som at skrive Fortcellinger og Eventyr, idet
de fslte, at En, der var deres Sprog mcegtig, kunde bestjceftige sig med
noget langt vigtigere, ligesom det var mig selv übehageligt, ikke altid at
kunne anvende Tiden til efter Evne at tilfredsstille deres idelige Bnster
om Veiledning og Forklaring af dette eller hint. Desuden, de have jo
Prcester, Skolelcerere og norske Boger. Alligevel er det et ulykkeligt
Folk, der lever under ulykkelige Forholde. De norske Prcedikener forstaa
de ikte faaledes, at de have den rette Gavn deraf, thi for at tilfredsstille
eller berolige den hos Lappen, paa Grund af hans afsondrede Liv, oftest
tungsindige, religiose Folelse, er hans eget Sprog dels nodvendigt dels
det hensigtsmæssigste. Alene gjennem dette er et bedre Liv vakt
hos Fjeldlappen og fra ham meddelt Solappen. Jeg antager, at
ingen Prcest, endogsaa Syd for Tromso, i hvis Prcestegjceld der sindes en
stsrre Lappebefolkning, vil kunne ncegte i det Mindste det Bnstelige i at
vcere Lappernes Sprog mcegtig." ')

Det var for en stor Tel Gudstjenesterne paa Lapst og de lapste
Boger, som udbredtes, som havde fremkaldt denne glcedelige Forandring.
Om Folkets Glcede over at hore Guds Ord i Modersmaalet fortceller
Stockfleth Folgende:^) „Et Lappefruentimmer, fom var gift med en
Nordmand, og fom nu havde voxne Bsrn og forstod felv meget godt
Norsk, havde i mange Aar," som hun sagde, „bedet til Gud, om det
var muligt, at hun for sin Dsd fik hsre en lapst Prcediken!" Hun havde
grcedt af Sorg over, ikte at have kunnet komme i Kirke, daLappeprcesten
holdt lapst Gudstjeneste; men da der nu tom Bud, at jeg tilligemed
Sognets (Karlss) Prcest stulde komme i Skolebesog, og da der nu i
hendes Hus samlede sig fiere Syge og gamle Lapper for her paa Lapst
at modtage Naademidlet, brast hun i Graad af Glcede og takkede Gud

Denne Folelse hos Lapperne af det Syndige i deres hidtilvcerende
Drikfceldighed og deres Snsie om at fries for Vrcendevinens Fristelser,
omtaler ogsaa Stockfleth gjentagne Gange. Vi have omtalt Beslutnin-
gerne af Sogneforstanderstaberne i Kantokeino og Karasjok, paa flere
Steder aflagde Lapperne al Vrcendevinsdrik og anmodede Svrighederne
om Bistand til at blive fri for Vrcendevinshandlere, i Ssrfjorden erklce-
rede Lapperne paa et Thing, hvor man vilde have fat igjennem, at der
stulde gives Tilladelse til en Brcendevinshandel: „Vi i Fjorden ere
store Drikkere nok for, om ikke ovenikjebet en Gjcestgiver skaffes os paa
Halsen." 2)

') Stockfeth 154 jfr. BiljeBtr«m 77.
') Stockfleth 128. 152.
') Stockfleth 128.
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Saaledes vedblev det at gaa glcedeligen fremad blandt Lapperne')
ved Stockfteths, nidkjcere Prcesters f. Ex. Pastor Holst i Vadfo (1829 — 38),
Provst Rode i Alten (1826—1833), Provst Fritzner i Vadso (1838 —

l845), Pastor Fleischer i Alten (1834—1844), Provst Aall i Hammers-
fest (1833 —1844), Provst Wetlesen i Hammerfest, ved Tromso Biskoppers
(Kjerschow 1830—48, luell 1848—55, Gislesen 1855—1860) og Ne-
geringens forenede Vestrcebelser. 2) Selv Nordmcend i Finmarken saa
det Syndige i deres Brcendevinshandel, Kjobmcendene i Hammerfest
vedtoge for Fremtiden ikke at give Skjcenkebrcendevin, Foreninger mod
Brcendevinsdrik oprettedes flere Steder i Finmarken, i Tromse, i
Kaafjord (1841), i Alten — Talvig-) o. fl. Alt berettigede til de
stjonneste Forventninger, da kom der Efterretning om sorgelige Begiven-
heder, som vare forefaldne i Kantokeino.

for, at det stulde gives bende fer sin Dod at faa bore Guds Ord for-
kynde af en Prcest paa hendes Modersmaal. En og Anden af de Norske
kunde ikke blive klog paa mig, i deres Bine var jeg hverken Fngl eller
Fist, Prcest og dog ikke rigtig Prcest, en Slags Mellemting af Prcest og
Hjcelpeprcest. I er for gammel til at fare stig omkring blandt Lapperne,
fagde de til mig."

Dette Fjeldsogn havde hidtil vceret Annex til Alten og havde
som Folge deraf kun havt en meget nodtorftig geistlig Forpleining.
Kun i det hoieste i to Maaneder om Aaret havde Prcesten opholdt sig
ved Kirkestedet; og dette stete i Almindelighed paa den Tid, naar Fjeld-
lapperne vare lcengst fra Kirken. Dertil kom, at der prcedikedes ved
Tolk, og hvor utilstrcettelig en saadan Prcediken er, have vi ovenfor
paavist.^)

Imidlertid var dog en religios Vevcegelse navnlig ved Stockfleths
Vestrcebelser allerede noget tidligere begyndt at gjore sig gjceldende. I
Vinteren 1855 begyndte en religios Opvcekkelse i det fvenste Nabosogn
Karesuando ved Pastor Lcestadius' skarpe Bodsprceditener. Kautokeino-
lappe?, der hver Vinter udstrcekke deres Vandringer til Karesuando, bragte
snart Underretning om den Opsigt, som Lcestadius' Prcedikener vakte, til
dem af deres Sognebredre, fom ellers ikte pleiede at tomme til Karesuando,
hvorfor ogsaa enkelte af disse reiste derhen for felv at se og hore, hvad
der gik for sig der. Dette havde imidlertid ingen videre Felger. „Men
Vinteren 1847, siger Pastor Hvoslef, hvis Ord „om den religiose Ve-
vcegelse i Kantoteino" *) vi her ville anfsre, „ankom 6 Perfoner, hvoraf

') Stockfleth 108 f. 174. B>l)eB_r_,ii_ 77.
') Stockfleth 153. <) Stockfleth 182.
') Theol. Tidsftr. 1857. 8 ff.

') Stockfleth 267.
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3 Lapper og 3 Finner, fra Karesuando til Kautokeino for at prcedike
Omvendelfe, i hvilken Hensigt de angave sig at vcere udsendte af Lcestadius,
der pleiede at indfamle Penge for at kunne „sende Hunde ud at gje,"
som han paa sit billedrige Sprog scedvanlig udtrykte sig. I Felge med
dem var ogsaa Lcestadius' Datter, som dog ikke stulde prcedike her men
i Alten, og fornemmelig, som det synes, for dem, der ikke forstode det
finske eller lapste Sprog. Hun fortsatte derfor Reifen til Alten, medens
hine 6 bleve tilbage i Kantokeino. Disse begyndte nu med stor Iver
deres Gjerning. I Almindelighed begyndte de med at fele sig for,
hvorvidt der var nogen Lyst tilstede til at here paa, hvad de lunde have
at sige om Bod og Omvendelse. Forefandt de en saadan Lyst eller dog
ille ligefrem Modvillie, faa arbeidede de paa at strcemme op Samvittig-
hederne, idet de foreholdt dem det Skammelige og Ugudelige ved det
hidtil ferte Levnet i Drukkenskab, Tyveri og Utugt, mod hvilke Laster de
ncermest rettede deres Virksomhed, uden at Menneskets almindelige dybe
indre Fordoervelse og deraf felgende Trang til Frelse synes saa meget
at have kommet paa Tale. De sergelige Fslger af et faadant Levnet,
naar det fortscettes til Dsden, skildrede de ved at udmale de Fordomtes
Pinsler i Helvede med gledende Farver. Derhos ferte de med sig
sirevne Koncepter af Lcestadius's Prcedikener, som Nogle af dem havde
lcert sig at lcese, og hvilke de pleiede at oplcese for at give deres egne
Formaninger Stette og Eftertryk".

„Efter en faadan Indledning affordrede de Tilhsrerne en Erklcering,
hvorvidt de ansaa dem for Guds Bsrn, der vare berettigede til at op-
trcede, som dL gjorde, eller ci. Dem, der erklcerede, at de ansaa dem
for Guds Bsrn, befalede de, at de paa Stedet stulde falde paa Knce
og bede Guds Aand om Syndserkjendelse. Naar Bormen var forrettet,
stulde de skrifte sine Synder for dermed at bevise, hvorvidt deres Ben
var hert, og om de de havde faaet Syndserkjendelse, eller ikke."

„ Dette Skriftemaal ledede de felv ved at stille visse Sporgsmaal til
den Skriftende, hvoraf de almindeligste vare: „Hvormange Bsrn (Synder)
har Du?" og: „Hvilke ere deres Navne? Tegnene paa Anger vare
indvortes Rsrelse, fom for dem, der felv havde gjennemgaaet dem, vare
kjendelig hos Andre paa Sinene og Ansigtsfarven."

„Naar den Skriftende svarede og viste sig faaledes, fom de fordrede,
anertjendte de ham for en angrende, medens de, der ikke tilfredsstillede
deres Fordringer, opfordredes til fornyede Anstrengelser for at faa Guds
Aand. Eftersom den Skriftende opregnede sine Synder, forestillede de
ham atter det Skammelige ved dem for at sijcerpe Samvittigheden til
den Grad, som de ansaa for nodvcndig for ved Troen at kunne tilegne
sig Naaden i Christus, at den Angrende ogsaa kunde blive gjenfodt,
hvilken Forsijel de dog mere forudsatte som bekjendt, end noiere udviklede."
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„Havde disse gjentagne Formaninger den tilsigtede Virkning, og Nogen
aflagde de udvortes Synder og efter kortere eller lcengere Tids Forlob
ertlcerede sig for gjenfodt, blev han paany underkastet en noiagtig Under-
fogelse, for at man kunde komme underveir med, hvorvidt hans Paastand
paa at vcere et gjenfodt Guds Barn forholdt sig rigtig. Det, fom da
ferst og fremmest fordredes, var, at han stulde gjere rede for, i hvilket
Bieblit Gjenfedelsen var indtraadt, famt derncest, at han noie stulde for-
tcelle, hvorledes det var gaaet til. Han maate have vaandet sig under
Guds Vredes Dom i forfcerdelige Samvittighedskvaler, faa han folte,
eller saa sig med Legeme og Sjcel i Helvedes Luer. Derfra stulde han
have felt sig ligefom ledet af Jesus selv eller en Engel til Himmelen
og i Aanden faaet Forvisningen om, at hans Synder vare ham forladte,
og at han nu var et benaadet og gjenfodt Guds Barn. Den, der paa
en tilfredsstillende Maade kunde forklare dette om sig felv, blev derpaa
ertjendt for gjenfedt og fik nu den Befaling strax at bekjende lefus for
Andre og opfordre dem til Omvendelse eller med andre Ord, at prcedike
i Kraft af det erholdte indre Kald. Hvoraf man skulde tjende, om disse
indre Rsrelser og Syner tom fra Gud, eller ikte, derom fynes de ikke
at have talt. Formodenlig stulde den indre Forvisning og den deraf
fslgende Glcede allerede i sig selv indeholde Betrceftelsen derpaa, thi der
blev ikte talt om, at det skulde vcere fornedent at ststte sin Tro paa den
i Daaben objektivt meddelte Guds Naade. Meget mere lcerte de, at da
Daabspagten var brudt, kunde den ikke mere komme Mennesket tilgode.
Lcesning af Guds Ord erklcerede de ligefrem for aldeles unyttig for
Übodfcerdige og kaldte dem, der vilde befatte sig dermed uden ferst at

have faaet Aanden, for Skriftkloge, der vilde blive ihjelstagne af det
dodbringende Bogstav. De derimod, som havde faaet Aanden, der rand-
fager alle Ting, stulde lcese Ordet, hvilket de nu retteligen kunde forstaa,
da Aanden forklarer Alt for dem, for at skaffe sig Kundskaber, at de ved
Hjcelp deraf kunde overbevise de Gjenstridige, der ikke saa strax vilde er-
kjende Sandheden af deres Paastande. Allerede den ferste Vinter blev
faaledes Adskillige ret ivrige til at lcese, og ikke blot Saadanne, som af
Prceditanterne vare erklcerede for at vcere komne i den Tilstand, at det
kunde nytte dem noget, men ogsaa Andre, som ikte saa snart vilde gaa
ind paa Alt, hvad hine sagde, men segte at skaffe sig Oplysning om,

hvorvidt deres Lcere var begrundet i Guds Ord. Men det Gode, som
heraf kunde have fulgt, blev for en stor Del forhindret ved Prædikan-
ternes egen Maade at forklare Skriften paa, idet de forklarede Alt fom
Lignelfer, ikke blot de virkelige Lignelser, men Herrens Undergjerninger,
naturlige Begivenheder og simple Lcerdomme, hvoraf den sterste Vilkaar-
lighed fulgte i Forstaaelseu. Dette kaldtes en aandelig Forklaring i
Modscetning til den, hvorved Ordene forstodes ligefrem, hvilken kaldtes



64

ljodelig eller naturlig. Denne Fremgangsmaade kom i saadan Anseelse,
at de, der ellers ikke fra forst af billigede den. efterhånden bleve revne
med, iscer fordi de vare for fvage til at taale idelig at hore sig bencevnte
fom naturlige Mennesker, der Intet forstode af, hvad der herer Guds
Aand til. I Ferstningen vare Prcedikanterne tildels forsigtige med at
fortcelle om Beskaffenheden af deres egne Naadeserfaringer, at ikke de
Übodfcerdige stulde snakke dem efter Munden; men efterhaanden som de
vandt et lidet Parti, aflagde de denne Forsigtighed mere og mere, saa
det snart blev bekjendt for Alle, i Kvilte aandelige Tilstande denne eller
hin havde vceret, hvad han havde dremt eller fet o. s. v."

„Efterat de havde arbeidet en Tid, reiste de tilbage til Karesuando
for denne Gang, men kom tilbage igjen om Vinteren 1848. Da havde
deres Optrceden en mcegtigere Karakter. Forste Gang, sagde de, havde
de selv vceret under Loven, men nu vare de komne til Retfcerdighed.
Hvad de egenlig mente hermed, forklarede de ingensinde neiere, men det
stulde nok vcere, at de vare iforte Christi Retfcerdighed og paa Grund
deraf udrustede med storre Kraft og Myndighed. De forkastede nu de
Fleste af dem, fom de forrige Gang havde antaget for Gjenfodte, og
fyntes at ville drage en skarpere Grcendse mellem Saadanne og blot
Opvakte, end de hidtil havde gjort, da de lode sig noie med Mindre,
naar blot Nogen vilde erklcere sig for dem. Men ligesom den Forandring,
som de sagde, var foregaaet med dem selv, i dens ydre Aabenbarelse blot
bestod i heftige Lader og hyppigere Anvendelse af Kraftudbrud, faaledes
blev ogsaa en lignende Forandring hos Andre det Bestemmende for,
hvem de nu kunde antage for Gjenfodte eller ikke. Derfor var
ikke nu mere de indre Rsrelser, det forandrede Udtryk i Z3inene eller
Skiften af Ansigtsfarve tilstrcetteligt, men faavel Sorgen over Synden,
som Glceden over Syndsforladelsen stulde aabenbare sig tydeligere, heller
ikte var det nu mere not at formane Andre, men Formaningerne stulde
have en vis Grad af Salvelse og Kraft. Dette i Forbindelse med, at
man horte fra Karesuando, at Sorgen der yttrede sig ved Graad og
Sutten eller Stormen, og Glceden ved Latter og Dandsen eller Hoppen
og Springen, fremkaldte allerede da Begyndelsen til saadanne Pilfinger
ogsaa i Kautokeino, men dog endnu kun svagt og fornemmelig hos Kvin-
derne. Forovrigt var det roligt. Man lceste flittigt; endog celdre Folk,
fom forst maatte lcere sig de latinske Bogstaver, hvormed de lapste Boger
ere trykte, talte indbyrdes om Nodvendigheden af at vaagne af Syndens
Sovn, og Antallet af dem, der aflagde Vrcendevinsdrik og Tyveri, for-
ogedes, tort, en glcedelig Forandring begyndte at indtrcede i det udvortes
Liv. Men naar man feer hen til den subjektive og udvortes Karakter,
som Vcettelsen havde antaget hos hine Prceditanter selv, og dertil tager
i Betragtning de naturlige Betingelser, under hvilke Vcettelsen havde at
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„Inden Prceditanterne reiste tilbage til Karesuando, havde der faaledes
opstaaet Strid mellem dem og enkelte af deres Disciple om Syner og
Dromme, som endte med, at de gjensidigen fordsmte hverandre til Hel-
vede, og efter at vcere afreiste denne Gang kom de ikke mere tilbage.
Vi have hort, hvorledes Forvisningen om Bomeret i Guds Rige lcertes
at skulle grunde sig paa de af Aanden virkede indre Rsrelser og Fornem-
melser, uafhcengigt af Daaben og Guds Forjettelsesord. Naar man ved,
hvortil denne Lcere kan bringe selv temmelig oplyste Folk, saa er det ci
saa underligt, om den forte de stakkels vankundige Lapper med hurtige
Skridt bort fra Selvfornegtelsens og ?)bmyghedens trange Vei. Den
grunder Menneskets Haab paa en Blanding af Guddommeligt og Men-
neskeligt, men hvo, som drikker for meget af denne Blanding, bliver let
aandelig drukken, og i Drukkenskabens Jubel glemmer han Apostelens
Formaning: „Vcerer cedru og vaager!" Saaledes gik det idetmindste her.
Folket, der kun staaer lidt over Naturtilstanden, ligner Vom deri, at
Stemningerne hastigt kunne vexle og gaa over fra den ene yderlighed
til den anden. Da nu en ensidig Vcegt lagdes paa Stemninger (rigtignok
religiose), Rorelser og Fornemmelser, saa kom Mange snart til at tilegne
sig Guds Naade, sijondt de endnu neppe vare opvakte til anden Ertjen-
delse af Synder, end en rent udvortes. De mente nemlig blot paa
Grund af nogle flygtige, fljont derfor not maasie stcerte, indre Rorelser,
at de vare gjenfodte Guds Vom og lededes og styredes af Guds Aand,
medens der dog endnu ikte var leveret den gamle Adam noget ordenligt
Slag, end sige, at han var overvunden. Han benyttede sig ogsaa godt
af sin fordelagtige Stilling. Vinteren 1849 begyndte Nogle at kalde sig
hellige og retfcerdige: Syndigheden stak i det Hoieste endnu tun i de ydre
Lemmer, medens Andre viste den ligesom udenfor sig, omringende dem,
og fra denne Tid af gjorde Hovmod, Hykleri og alskens Djcevelsiab stedse
storre Fremskridt. Lysten til at omgaaes med Guds Ord begyndte ogsaa
allerede denne Vinter at aftage, hvilket let forklares derved, at Aandens
Virksomhed var stilt derfra og uafhcengig af det, hvorved det tabte i
Vcerd. Aand, Aand blev nu Losenet, og det var iscer Enkelte, som ved
bedre Naturgaver eller mere Frcekhed vidste at skaffe sig Indflydelse og
opkaste sig til Ledere af Bevcegelsen, og fom i en eminent Grad hcedredes
med Navnet af Aandelige. Disse prcedikede for de Uomvendte, fom ikke
havde faaet Aanden, og Virkningerne viste sig ved mere og mere om sig
gribende udvortes Mringer af Sorg eller Glcede, idet Nogle hulkede,
stjcelvede og hylede, Andre hoppede, dandfede, og hujede. Monster for
Fremgangsmaaden ved at omvende vare hine forste Prccditanter; mc«

udvikle sig, faa feer man, hvorledes der lunde vcere Grund nol til alle-
rede i Begyndelse at befrygte en Vending, der betydelig maatte dcempe
Glceden over den indtraadte Forandring til det Vedre i Levnet."
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ligesom disse havde udviklet sig fra den ene Gang til den anden, saaledes
udviklede ogsaa Prcedikanterne sig her, det vil sige, de gebcerdede sig
stedse heftigere og anvendte stedse stcerkere Kraftudtryk. Dog var der
endnu ingen egenlig Forvirring tilstede. Flere og Flere strcemtes bort
fra Brcendevinet, hvorom fornemmelig Talen dreiede sig, faa man ncesten
kunde kalde Bevcegelseu en stor Nogterhedsagitation, og med dette fulgte
ogsaa for det forste Aflceggelsen af Kortspil og et Slags Brcedtspil, som
brugtes blandt Lapperne, hvilke ligesom Brcendevinsdril erklceredes i og
for sig for Djcevelens Gjerninger og et klart Kjendemcerke paa hans
Bsrn, men alt dette gik dog endnu forholdsvis nogenlunde lempelig
for sig."

„Vi bemcerke, hvorledes det fra Begyndelsen af ikke gjaldt at belcere
og oplyse, men strax at tage Hjertet med Storm. Hertil benyttedes alle
Midler, der antoges paa nogen Maade at kunne virke. Saaledes vilde
hine forste Prcedikanter, stjont de ikke sagde sig at vcere syndefri, dog
nodig indlade sig paa, hvad Erfaringer de fremdeles havde om Syndig-
hedens Birken i dem, medens de heller talte om deres Naadeserfaringer
og deres hoie Rettigheder i Guds Rige. De vare bange for det stadelige
Indtryk, det kunde gjore, om de, der prcedikede faa myndigen Omvendelse
fra Synden for Andre, lode sig for meget mcerke med, at de endnu selv
vare Syndere. Istedetfor at deres egen Person burde vcere traadt mere
og mere i Skyggen, for at Gud alene kunde faa 3Eren, saa bleve de,
maaste sig selv uafvidende, Skyld i, at Opmærksomheden tvertimod rettedes
i en altfor hoi Grad paa deres Person. Og Exemplet var ikke sat for-
gjceves. De, der havde erhvervet sig nogen Anseelse, fremtraadte med
stedse mcegtigere Paastande for at gjore desto sterre Indtryk paa den
»omvendte Hob og ogsaa for at kunne indtage sErespladser blandt de
Omvendte. Saaledes begyndte der ont Vinteren 1850 en formelig Kappe-
strid, om hvem der var den Sterste. Her gjaldt det at kunne fortcelle
om de sterste Naadeserfaringer, om de heieste Aabenbaringer, og om at
tale med mest Salvelse og Vcerdighed derom, og faaledes drev da 3Ere-
fygen En og Anden gjennem flere Mellemled, som, at han var opstanden
uden Kjed o. s. v., lige til den Paastand, at han var Kristus, og fra
denne Tid af begyndte en almindelig Uro og Forvirring at udbrede sig
over hele Menigheden. Naar der nu taltes om Tro, saa hed det blot,
at man stulde tro som denne eller hin af dem, der vare komne mest i
Ry, hvilket fnart fagt gik over til at tro paa en saadan."

„Hvor Lederne fore frem, gebcerdede sig med den storste Myndigbed,
faaledes at der endog stod formelig Strcek af dem, og om end Mange
ikte havde Lyst til at anertjende dem for faa aandelige og gode, fom de
udgave sig for, saa turde de ikte andet, end holde gode Miner med siet
Spil af Frygt for deres truende Gebcerder og Lader. Disse bestode
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fornemmeligen i at rulle vildt med Binene og frcese med Munden,
strcekke Armene ud mod den, de henvendte sig til og derpaa trcekke dem
hurtig tilbage til deres eget Bryst, knytte Hcenderne eller stikke fremfor
sig med Fingrene, hvilket Altfammen stulde vcere Tegn paa Aandens
Virksomhed inden i dem. Det er vcerd at bemcerke, at Heftigheden i
Lader og Vceldigheden i Paastande steg i Forhold til Antallet af Tilhorere.
De, der for Mcengdens Mne bare sig ad, fom cmfsrt, vare ofte ganske
rolige og medgjerlige paa Tomandshaand. Naar nogen god Bekjendt
gjorde dem opmcerksom paa denne Forstjel i Adfcerd, saa svarede de, at
de maatte vise sin Magt, for at de Sorglese stulde agte paa deres For-
maninger og blive bange, men naar de fremdeles gjordes opmcerksomme
paa, at det var formasteligt at kalde sig syndefri, Kristus o. s. v., saa
ssgte de undertiden ligesom at bortforklare det, fom om de mente, at de
ved Troen vare ifsrte Kristi Hellighed og Retfcerdighed, Magt og Myn-
dighed, men denne Hemmelighed forstode ikke de Vantroende, derfor maatte
de ligeoverfor dem kalde sig Kristus."

„Det tom nu ogsaa stedse mere tilsyne, hvorledes det laa i Bevce-
gelsens Princip at lcegge stor Vcegt ogsaa paa den ydre Form. Det
havde vceret Stik forhen, naar Folk kom til Kirken eller ved hoitideligere
Leiligheder, atklcede sig noget bedre end ellers, navnlig havde de nogen-
lunde Velstaaende ofte Belter, besatte med smaa Solvsirater, smukt ud-
syede Renbelter, Tommer med Kvaster og andet Saadant. Dette blev
nu ertlceret for Forfængelighed og Synd. Man skulde tomme til Kirken
i stygge Klceder og uden Bcelte (Tegn paa Sorg hos Lapperne); ja den
hsist übetydelige Renfcerdighed, hvoraf Lapperne kunne rose sig, blev gjort
mistcenkelig som Verdens Vcesen, og de forhen tun fjelden vadsiede
Hcender og Ansigter skulde nu ganske gaa fri for denne forhadte Proces.
Fruentimmernes Huer, der forhen bagtil havde Formen af et afstumpet
Krumhorn, stulde nu vcere flade og formede efter Hovedet, thi en Djcevel
fad i det Trcestytte, der frembragte de)t krumme Form. Selvkar og
andre Overflødigheder stulde man stille sig ved. Sondagen, fom man i
Forstningen ikte stulde reise eller foretage sig Noget paa, stulde nu hellig-
holdes saa strengt, at der ikte maatte smiles, og det ertlceredes endog for
syndigt paa denne Dag at spise saadan Mad, hvortil Benyttelsen af Kniv
var nodvendig. Ved de aldeles afgjorende Domme, fom ellers allerede
fra Begyndelsen af fceldtes om Andres aandelige Tilstand, spillede nu
ogsaa det nys Anforte en vigtig Rolle, saa at, om En ellers havde
Kjendemcerter paa at vcere en aandelig Mand, saa var dog Anstod mod
et af hine Stykker nok til at frakjende ham Samfund med Guds Aand.
Overhovedet siete det, at, eftersom Drukkenskab og Tyveri aflagdes, faa
sit de andre Kjodets Gjerninger (Gal: 5, 20), Fjendskaber, Kiv, Nid,
Vrede, Trcette, Tvedragt og Partier Overhaand. Advarsler mod at



68

ncere faa store Tanter om sig felv og fare faaledes frem befvaredes i
Almindelighed med de Bibelfprog, der under saadanne Omstcendigheder
pleie at anvendes, som: „Hvad Samfund er der mellem Kristus og
Velial? Den Gjenftzdte kan ikte fynde, fordi han er fodt af Gud; den
Troende har Aanden, fom randsager alle Ting, ogsaa Guds Dybheder;
Kristus er ikte kommen for at sende Fred, men Svcerd; de Hellige skulle
domme Verden," og flere. Det tog dog endnu nogen Tid, inden Hov-
ringerne fik faadan Magt, at der indtraadte nogen alvorlig Forstyrrelse
af den offenlige Orden. Dette begyndte forst at ske henimod Vaaren
1851, da de havde samlet saa mange om sig, at de kunde optrcede, som
de lystede; men da blev ogsaa Forvirringen usigelig. Guds Ord var
nu geraadet i den yderste Foragt. Den, der vovede at gjore Indven-
dinger mod deres Lcere og Fremfcerd, tagne af Skriften, sit nu blot det
Svar, at han stulde fare til Helvede og Bibelen efter ham. Ikte desto
mindre brugte flere af Lederne at lcese Skriften i Smug for deraf at
forsyne sig med Beviser for deres Paastande, hvorved de gik frem paa
den Maade, at de rev flere eller fcerre Ord ud af deres rette Sammen-
hceng og forklarede dem efter deres eget Godtykke. Var Fordreielsen saa
gal, at den selv faldt de Enfoldigste i Mnene, og de vel ogsaa selv
folte sig hemmeligt slagne i Samvittighen, saa indlode de sig undertiden
for faa vidt paa en Forklaring, som de sagde, at det naturlige Menneske ikke
kan fatte de Ting, der hore Guds Aand til, de maa bedommes aandeligen.
Da nu de vare aandelige, faa bedomte de alle Ting, men felv bedomtes
de af Ingen. Paa denne Maade blev der ligesaa mange Forklaringer
fom der vare Aander til, og den Ene kom og fagde: „Her er Veien,
her er Guds Rige," og forklarede da Veien paa sin Vis; derpaa kom
en Anden og fagde det Samme og forklarede Veien atter paa en anden
Vis. Saa gjaldt det, hvilken af disse der var den storste Aand,
hvilket fra denne Tid af omtrent blev ensbetydende med, hvem der vovede
at fremkomme med de formasteligste Paastande. At Sakramenterne maatte
komme til at foragtes, naar Guds Ord foragtedes, var ventelig, og vi
have allerede hort, at Daaben fra Begyndelsen af ikke stod i stor Anseelse.
Nu derimod lcertes der, at Bom ikte stulde dobes, da de vare hellige
alligevel, baade Troendes og Vantroendes Vom. Men tiltrods for denne
Lcere faa var der dog Ingen den hele Tid, som vovede at handle i
Overensstemmelse med den, og de lode sine Bom dobe alligevel til et
Vidnesbyrd om, at den Hellig Aands Tugt ved Ordet dog fyldte dem
med en hemmelig Frygt, om de end ikte vilde tilstaa det. Alterens
Satrament maatte dele famme Skjcebne. De behovede ikte det udvortes
Middel, fagde de, da de gik til Alters hver Dag i Aanden. Skulde de
gaa til Alters, maatte det vcere for de Vantroendes Skyld, dem til
et Vidnesbyrd, men ikte for deres egen. Det aandelige Rus var da nn
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„Den Troende havde Frihed til at gjere Alt; thi hvad han end foretog
sig, faa kunde det ikke vcere Synd, da han styres af den Hellig Aand, og
efter dens umiddelbare Indskydelse stulde de Troende regere Jorden. Den
iboende Selvraadighed og Trodsighed, Havesyge og Egennytte og kjedelige
Lyster sit frit Leb. Prcesterne og ivrigheden erklceredes for Djcevle,
hvem man ingen sErbedighed eller Lydighed var skyldig. Man var ikke
pligtig at yde dem enten Rettighed eller Skatte. De Retfcerdige vare
Prcester og ivrighed, Herrens Profeter og Apostler; dem stulde man
lyde, og de stulde besidde Alt. Slettende sig paa, at en Arbeider er sin
Len vcerd, havde allerede Prcedikanterne fra Karesuando, der ellers sikkert
ikke virkede i noget egennyttigt iiemed, forlangt, dog med Mandehold
og nogenlunde beskedent, Underholdning af dem, de prcedikede for; men
disse Retfcerdiges Fordring var, at Andre stulde frasige sig Eiendoms-
retten til sin Hjord og lade dem raade og blot here paa deres Prcediken.
For de Übodfcerdige var endog hvilketsomhelst legemligt Arbeide Synd.
De stulde ophere dermed som Tegn paa, om de havde begyndt at fatte
den Tillid til Gud, at han vilde ferge for dem, uden at de arbeidede.
De Retfcerdige kunde derimod arbeide, om de vilde. Übodfcerdige stulde
man ikke hjcelpe eller meddele Noget, thi hvad Kjcerlighed er der mellem
Retfcerdige og Djcevelen; kun de Retfcerdige stulde man yde Hjcelp, de
Andre stulde forbandes. Der blev ogfaa lcert, at der stulde vcere Fcel-
ledsstab i Eiendom blandt de Troende, hvilket dog af begribelige Grunde
aldrig kom til Udforelse. I Ferstningen havde man begyndt at give
tilbage eller erstatte den rette Eier stjaalet Gods, men nu erklceredes den
for en sErlepengegjerrig eller Vantroende, fom fordrede Noget tilbage af
en Netfcerdig, der hzvde bekjendt sine Synder. Legemlig Omgang udenfor
LEgtestabet var ikke Synd for de Retfcerdige, thi det hedder i Skriften,
at Abraham havde en Medhustru. For de Vantroende var ogsaa LEgte-
stabet Synd, dog stulde de, naar de endnu ikke vare komne til Erkjen-
delse af det Syndige i at bedrive Utugt, gjere dette endnu mere, for at
de tilsidst kunde komme til at stamme sig. Dette var en af de sidste For-
maninger, som nogle af Hovedmcendene gave, inden Fjeldlapperne droge til
Sekysten om Vaaren, og samme Sommer gjorde deOpteier i Skjcerve Sogn."

noget ncer fuldstcendig, og som det ofte gaaer under et naturligt Rus,
at Menneskets Hjertets Tanker just da komme klarest for Dagen, idet han
afkaster alle Baand og siger og gjsr, hvad han vil, saaledes gik det ogsaa her."

Under disse bevcegede Forhold holdt Biskop Juel Visitats i Kau-
toteino i Foraaret 1850 — den forste norsie Vistop, som har be-
sogt dette Fjeldsogn. Han modtog et godt Indtryk af Bevcegelsen.
Maatte han end ertjende, at Vildfarelserne ilte ganske vare vegne for et
i alle Dele klart Troens Lys, faa fandt han dog Meget at glcede sig
over. Hvad han navnlig maatte beklage, var, at uagtet alle de, han
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talte med, erklcerede ikke at ville vide Andet til Salighed end Jesus
Christus og ham korsfcestet, og uagtet de erklcerede, at al deres Trsst
var Guds uforskyldte Naade formedelst ham, tillagde de de udvortes
Gjerninger altfor stor Magt og vare altfor tilbsielige til at stole paa
og vente Naadens ljendelige Rsrelser i deres Hjerte, istedetfor den Naade,
fom Herren har forjcettet gjennem sine Naademidler. Imidlertid fandtes
der ogfaa dem, fom med en enfoldig Tro forenede en klar og fand Op-
fattelse af den faliggjsrende Sandhed. Stor Glcede havde han af at
at hsre Bsrnene gjsre Rede for deres Christendom, og det Samme be-
vidner Seminarielcerer Oanck. tdeol. Lasson, som 1850 holdt Consirmand-
stole i Kantokeino. Stor Lcengsel yttrede sig i Menigheden efter en egen
sprogkyndig Prcest; havde en saadan vceret der fra Begyndelsen, vilde
Bevcegelfen neppe have faaet en faa forgelig Udgang.')

Thi destovcerre betragtede Vistop Juel, som han, der ncerede
en varm Interesse for Lapperne, felv var tilbsielig til at antage 2) —

Bevcegelfen i et vel stjsnt Lys. Vel var en oprigtig Frygt for Guds
Vrede over deres Synder kommen over Mange, men den indstrcenkede
sig mest til Erkjendelse af enkelte syndige Handlinger, ci af den iboende
Syndighed selv, og derfor opstod der saamegen aandelig Hovmod, thi at
man efter Omvendelsen dog kun var en arm Synder, og at man, jo
mere man voxer i Naaden, desto mere maa komme til at fornemme
sin hele naturlige Fordcervelses Elendighed, det kunde og vilde man
ikke begribe. Dertil kom, at Flere, for at faa Fred for Andre, hyklede,
talte om aandelige Erfaringer og Syner, de aldrig havde havt osv.

Paa Vistoppens Opfordring ilede Pastor Stockfleth, der ved den
Tid befandt sig paa sin sidste Missionsreise, fra Bstsinmarten til Kau-
toteino, hvortil han ankom den 21de Oktober 1851.^) Ved sin Ankomst
fandt han det hele Uvcefen i fuld Gang. Mcend og Kvinder vare blevne
vidskede af Svcermerne, fordi de ikte vilde omvende Fg til dem; de vare
trcengte ind i Handelsmand Ruths Hus, en agtvcerdig og hcederlig Mand,
der var hoit agtet af hele den evrige Menighed undtagen af disse For-
vildede, og havde revet Kjolen itu paa havs Kone, fordi hun ikte vilde
ertjende deres Aandelighed. Morgenen efter sin Ankomst gik Stockfleth
alene hen i deres Forsamling. Han fortceller felv faaledes om dette sit
Bessg: „Jeg kom ind i en lang og mork Gang og aabnede Deren til
Stuen og gik ind. Jeg hilsede, men ingen besvarede min Hilsen. Jeg
sagde, hvem jeg var, og at jeg enstede at tale med Kirkevcergen og
Medhjcelperen, i hvis Hus de havde taget sin Bolig, naar de tom til

Kirtestedet. Jeg sit fremdeles intet Svar og faa mig nu ncermere om

') Theol. Tidskr. 1857, 20 f. *) Stockfleth 176. 189.
') Stockfleth 185 ff. 2) Stockfleth 187.
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i Stuen. Tvende Mandspersoner og et Fruentimmer hoppede med begge
Benene op og ned, fordemmende alle Uomvendte til Helvede; paa Gulvet
laa Mcend og Kvinder og Bom. Da jeg omsider blev kjendt, vendte
de tre Hoppende sig imod mig, fordoblede deres Bevcegelser og bleve
endmere hoirostede; da de trcengte mig ind paa Livet, bragte et Par Rap
af en Spadserestok, jeg havde i Haanden, dem til at standse med deres
videre Fremtrcengen imod mig, men nu kom der Liv i dem, fom laa paa
Gulvet, alle kom paa Yenene, hoppede, floge op og ned med Armene,
med ophidsede og fordreiede Ansigter, udstedende Trudsler og Fordom-
melser over alle Uomvendte. Jeg gik nu hen til Kirkevcergen, som laa
paaklcedt paa en Seng, og gebcerdede sig som alle de Andre, jeg rustede
i ham og talede til ham, men sil intet Svar; at han havde kjendt mig,
erfarede jeg siden. Jeg vendte mig nu til disse Forvildede og stod hen-
sunken i Beskuelsen af deres vilde Fcerd. Der laa noget saa vanvittigt,
noget saa dcemonist i deres Vildskab. Jeg gik omsider langsomt og roligt
hen til Doren, uagtet deres Ophidselse, deres uafbrudte Hoppen, Hujen,
Trnen og Opfordren til Omvendelse lode de mig dog uanfegtet den ned-
vendige Plads. Da jeg kom til Doren, standsede jeg og vendte mig om

for endnu engang at kaste et Blik- hen paa disse Mennesker. Jeg over-
rastedes nu ved et Syn, som endnu staaer levende for mig. Et lOaars gam-
melt Drengebarn trcengte sig frem mellem de Voxne, uastadeligen hoppende
fom de, med de samme fortrukne Ansigtstrcek som de, udstedende de samme
Forbandelser som de. Jeg stod nogle Sieblitke og saa til, og gik derpaa
langsomt ud igjennem den lange merle Gang; de fulgte mig hujende, i
et Skridts Afstand. Da jeg var kommen udenfor, gik jeg fem sex Skridt
frem og vendte mig imod dem og blev atter staaende og faa paa dem.
Hujende, hoppende og bandende stillede de sig udenfor Huset, de vare
saa hcese, at man ncesten ikke kunde stjelne artikulerede Lyd. Misbilligende
deres Fcerd med en Hovedbevcegelse og med at ryste paa Hovedet gik jeg
tilsidst, forfulgt af deres Hujen, indtil jeg var kommen dem af Syne."

Stockfleth bestrcebte sig nu af al Magt for at faa Magt med For-
vildelfen og standse den. Med storste Venlighed modtog han Kvinder og
Bom, som kom for at underfoge, om og naar han var bleven gjenfodt,
om og naar han havde faaet Aanden osv. I Mcengde kom man til
ham, og til alle Tider paa Dagen havde han Folk hos sig, og han
gjorde Alt, hvad han kunde for at tilfredsstille Folkets religiose Trang,

han katechiserede de tre forste Sondage i Kirken med Ungdommen, hvilket
han dog maatte ophore med dels paa Grund af den msrke Tid, dels
paa Grund af de tiltagende Uroligheder; han stedte Ingen til Alters,
fsr han havde nsie talt med dem og udforsket deres Tilstand. Men
allerede 8 Dage efter hans Ankomst begyndte Urolighederne igjen, og
hans Person var ikke fri for Svcermernes Anfald. Den 29de October
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„Vi ere komne for at bringe Ufred; der, hvor vi ere, maa der ikke
vcere Fred. For at frygte Gud, maa man fynde, thi luns den, som
synder, frygter Gud, men. vi frygte ikke Gud, thi de, fom have Aanden,
kunne ikke fynde. Vi ere Lemmer paa Gud, og Gud kan ikke straffe, ikke
demme sine egne Lemmer, Gud kan saaledes ikke demme os. Vi ere
dede og kunne derfor ikke de. Der ere aandelige og kjedelige Legemer,
vi have ikke kjedelige, ikke legemlige Legemer, men aandelige Legemer.
Vi ere paa den nye Jord. Vi ere aandelige, hellige, retfcerdige. Vi
ere Vibelen, det nye Testamente, Sinai. Vort Legeme er Loven, fslge-
ligen ere vi berettigede til at demme. Vi ere Gud Fader, Sennen og
Aanden, Sennen har tabt sin Magt, som nu er hos os. Aanden ios
har Magt til at drcebe. Den Prcest, som ikke ncegter, at han har Kjod,
er fslgeligen dsdelig, han horer Djcevelen til. Vi have ikke Kjod, Kjodet
er drcebt, vi do ikke mere, thi vi ere allerede engang dode. Vi kunne
gjennemstue alle Menneskers Indre, om Menneskene ere aandelige eller
kjodelige. Kristus sagde: Vig bort fra mig Satan! altsaa ere de Aande-
lige berettigede til at kalde Eder Djcevle, Sataner og til at behandle Eder
som saadanne. Naar I sige, Fader vor, du som er i Himmelen, da lyve I,
I skulle sige: Fader vor, du som er i Helvede, thi saalcenge I ikke have
omvendt Eder til os Aandelige, saa er Djcevelen den Fader, som I til-
bede. Bsrnene skulle bande deres Forceldre, for at Forbandelsen paa
den Maade stal komme tilbage Led for Led opad indtil vore forste For-
celdre. De, fom ikke her i Verden blive fyndefri, komme ikke i Himmelen.
Vi have ikke modtaget Aanden af Skriftens Lcesning, men af Omvendelse
og Bon. Vi aandelige i Kantokeino kunne sige om os selv: i Kraft af
Aanden ere vi sand Gud, og i Kraft af vor menneskelige Natur ere vi
sandt Menneske. Det sommer siF ikke at adlyde eller give Skat til en
uaandelig, uomvendt ivrighed. „Var du rigtig af Aanden," sagdes der
til mig i Generalforsamlingen, „faaledes fom vi, faa lod du, fom stal
vcere Lcerer, Ingen beholde Fred og Liv, der ikke havde Aanden
ligefom du, faaledes gjore vi, og saaledes ville vi gjore fremdeles." De
vilde forstyrre Syndesikkerheden, og heri stulde intet Menneske forhindre
dem. Naar der kommer en Magt over mig til at bande, saa bander

kom en Lap, et ualmindelig begavet Menneske af en retstaffen Charatter,
til Stockfleth, forlangte, at han stulde erkjende, at han var hoiere end
Christus, hvis ikke var Stockfleth hjemfalden til Helvede. Om Aftenen
kom han igjen med to andre, erklcerede, at Stockfleth var Djcevelen hjem-
falden og stulde som saadan ingen Fred nyde, men de bleve nu trods al
Modstand ved Ruths Hjcelp satte paa Doren. Nogle Dage efter kom
de i storre Mcengde igjen og forhandlede med Stockfleth, fom paa deres
Forlangende maatte opskrive deres Lcerdomme, der vare folgende:
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jeg o.f. v." Ovenstaaende Paastande, siger Stockfleth, gjentoges Ord til andet
paa Tromse for Biskoppen. Ihvorvel de Forvildede paaberaabte sig Van-
dens umiddelbare Oplysning og ikke vilde erkjende Skriften nedvendig
for dem, faa cmferte de dog Skriftens Ord, men losrevne fra deres For-
bindelse og forklarede paa deres Vis. De havde bragt deres Paastande
i et Slags System, der i en vis Hensende viser en Slags Orden og
Consekvens i deres Forestillinger og en vis Skarpsindighed i at anvende
losrevne Skriftsteder til Stadfcestelse for deres Lcerdomme."

I Anledning af de Voldfomheder, der vare foretagne mod hans
Person, havde Stockfleth forlangt Hovedmcendene arresterede for derved
at berove Bevcegelfen sine Ledere, der desuden ved at bringes til Tromso
vilde blive Gjenstand for Biskoppens aandelige Pleie, samt bedet om, at
nogle Politiassistenter maatte blive sendte til Kantokeino at hjcelpe med
til Ordenens Opretholdelse. Den 9de Novbr. ankom to Mcend fra Alten
for at foretage Arrestationerne, og Dagen efter sil de allerede Leilighed
til at stride ind. Da Kirkesangeren den 10deNovbr., en Sondag, traadte

frem at bede Indgangsbønnen, begyndte en Lap, Rasmus, der havde
besteget Prcedikestolen, fra denne at lyse Forbandelse over Prcesten og
opfordre Menigheden til at slutte sig til ham. Da han uden videre
Modstand var bleven fort ned af Prcedikestolen, begyndte han i en be-
geistret Tale at formane Stockfleth og Menigheden til at omvende sig
fra Merket og Satan til ham. Efter megen Modstrid blev han slcebt
ud, fulgt af Flere, som forgjceves fegte med Magt at rive ham les.

Ogsaa senere blev Gudstjenesten af og til forstyrret af de „Aande-
lige," navnlig forsogte de i Juledagene, forbittrede over den store Til-
stromning til Kirken, at hindre Gudstjenesten, men ved Hjcelp af Politi-
assistenterne og nogle af Menigheden vedligeholdtesOrdenen inde i Kirken,
hvorimod de Aandelige udenfor den stoiede og fordomte de Kirkebessgende.
Ogsaa var Stockfleth oftere udsat for at lide Overlast i sit eget Hus;
en Dag tom saaledes en Mand ind til ham for at aarelade ham, for
derved at udtappe det Syndens Djcevleblod, som flod i hans Aarer, et
Forehavende, hvori han dog forhindredes, da Stockfleth slukkede Lysene,
hvorpaa hin foer ud af Stuen.

Imidlertid var Stockfteths Virksomhed ikte uden Frugt og Glcede.
Mange kom at tale med ham, og han maatte fole Sandheden af Biskop
Juels Udsagn, at der var mangen En, som med en enfoldig Tro forenede
en klar evangelist-luthersk Opfattelse af den faliggjorende Sandhed. Flere
og flere kom, som om de end ikke vilde til Herrens Bord, vilde aflcegge
Vekjendelse om Synder eller aandelige Vildfarelser, som de nu erkjendte
som saadanne, og det viste sig, at Forvildelsen ikke havde grebet Saa-
mange, som man stulde have troet, thi medens de Forvildede stoiede, holdt
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„En Lsverdag Aften," fortceller Stockfleth, „fad fom fcedvcmlig Flere
hos mig, den Gang ikkuns disse hovmodige og fordommende Aandelige;
hurtigen aabnedes Doren, vg to unge Mennesker, en Dreng og en Pige,
traadte ind. Den barnligste, lykkeligste Glcede lyste fra begges Ansigter;
han forte Ordet. Jeg er et Guds Barn, lod det jublende fra hans
L<eber. Hvilken Modscetning afgav disfe tvende unge Menneskers Aasyn
til de morke, hovmodige og fordommende Acmdeliges Ansigter. „Ja, jeg
er et Guds Barn, kan du tro det. Fader Prcest?" sagde han og traadte
hen til mig. Jeg saa paa ham og sagde: „Ja, jeg er istand til at tro
det." „Hun er ogsaa et Guds Barn, kan Du tro det, Prcest?" sagde
han og pegede paa Pigen. Jeg saa hende'i iinene og sagde: „ja,
ogsaa om hende kan jeg tro det." Han begyndte igjen med sine glade
Udgydelser, idet han gik frem og tilbage de Par Skridt, fom der var
Plads til. Jeg er hellig, og hun er ogsaa hellig, kan Du tro det,
Prcest? Jeg maatte smile og sagde. „Holdt lidk, lad os fsrst tales lidt
ncermere ved." Vare de nu virkelig Guds Bsrn, og derfor havde jeg
jo allerede antaget dem, faa vare de jo, ifslge Skriftens Udsagn: Guds
Elskelige, Hellige. „Imorgen meddeler du joSyndsforladelse og Sakramentet?"
begyndte han igjen, gaaende frem og tilbage, faavidt Rummet tillod; han
talede nu med en saa blid, stille og from Glcede og Fslelse om den
falige og faliggjsrende Forening med Christus i Sakramentet. „Vil du
give os Syndsforladelse og Sakramentet?" spurgte han. Jeg svarede:
„Men Bsrn! I sagde jo, at I vare hellige, hvad ville I da med Synds-
forladelse og Sakramentet?" „Nei, nei ikke saaledes," svarede han, „vi ville
blive det, vi ville blive det „i" Sakramentet," og gik atter et Par Skridt
frem og tilbage, stod atter stille foran mig og spurgte indtrcengende be-
dende: „Vil du give os Syndsforladelse og Sakramentet?" „Ja jeg vil,"
svarede jeg, og siden videre Overhsring. En dybere Alvor havde allerede
udtalt sig i alle deres Ord og hele Holdning. „Kommer begge til Aften-
bsnnen og til mig i Morgen tidlig, og bereder Eder nu vel til imorgen,"
fagde jeg! „Ja, vi ville berede os," fvarede de med dyb Fslelse, og hvor
vare de elstvcerdige Morgenen efter ved min Overhsring med flere, og
siden i Kirken."

hine sig rolig tilbage. Vi ville cmfsre et Par Vevifer paa en faadan
sand Omvendelse til Herren.

„Med Udraab og Forbittrelse og Foragt havde de tilstedevcerende
Aandelige hsrt paa denne Samtale og sagde: „saadanne Uaandelige antager
Du, og os Aandelige ikke!" „Ja saadanne antager ikke alene jeg, men vgsaa
Gud," var mit Svar."

„En Sendags Aften havde jeg modtaget en tung Syndsbekendelse
af et ungt Fruentimmer, men ogsaa Bevidnelsen om hendes dybe Anger
og Beviser paa Omvendelse. Jeg havde bestyrtet hende og lovet hende
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Naade og Syndsforladelse. Neppe var hun ude af Vcerelset, forend
Doren aabnedes af en ung Lappegut, med et Ansigt, faa at jeg udraabte:
Gudskelov! her er i al Fald ingen tung Syndsbekjende.se; Glcede og
Tilfredshed lyste af hans Ansigt; han var en sand Martyr. Han tjente
hos en Husbonde, der havde revet mine Beger fra ham, og lovet ham
Alt, dersom han vilde gaa over til deres Tro. Han var bleven sendt
i et nedvendigt sErinde til Kirkestedet med det strcengeste Forbud mod
at gaa i Kirken og endmere mod at gaa ind til mig. Han havde heri
mig iKirken og felt sig styrket og vederkvceget og maatte nu nsdvendigen
ogsaa tale med mig. Efter en lort Samtale fpurgte jeg ham: „Vil du
fordelge, at du har vceret i Kirke?" „Nei," raabte han. „Vil du for-
dslge, at du har vceret hos mig?" „Nei, nei," fvarede han, „jeg vil
Intet fortie og fordelge, men lide Alt, Alt, mere nu end nogensinde
med Taalmodighed," og gik glad og lykkelig en forventet Mishandling
imede. Jeg traf ham ikke senere. Et aldrende Fruentimmer gik med
bart Haar i Kirken i den strcenge Kulde; det ravnsorte Haar, isprcengt
med Graat, stagrede naturligvis vildt om Hovedet, men hun var stille,
blid og sagtmodig, og neiede dybt hver Gang, jeg saa hen til den Kant,
hvor hun sad. Da jeg siden traf hende i Prcestegaarden, spurgte jeg,
hvorfor hun gik barhovedet i en faadan Kulde, fvarede hun: „Jomfru
Maria gik barhovedet og hun var jo en faa heihellig Jomfru, og nu
vilde hun faa gjerne ligne og vcere fom Jomfru Maria."

Paa Stockfteths Anordning ankom Biskop Juel til Kautokeino den
9de Februar. Han var paa Reisen bleven saa syg, at han ikke kunde
sidde opreist i Slceden, men maatte lade sig binde til den. Han arbeidede
nu med Stockfleth utrcettelig paa at lede Bevcegelfen ind i et sund Spor.
Efterat vcere vendt tilbage til Tromso antog han sig ogsaa med megen
Iver de der arresterede Lapper, af hvilke to Mcend og nogle Kvinder
domtes til Tugthusstraf i Christiania, nogle til kortvarigt Fcengsel i Fin-
marken, andre til Vand og Brod. En af dem, der bleve forte til Chri-
stiania, var hin ovenfor omtalte Rasmus, han havde vceret dov for alle
Forestillinger af Biskoppen og senere af Docent Friis, da kastede Herren
ham paa Sygeleiet, nu kom han til sand Omvendelse, og Stockfleth, som
just da var i Christiania, meddelte ham Sakramentet paa Dodsleiet.

Den 7de April (1852) kom den nye Sogneprcest, Hvoslef, der var
istand til at prcedike Lapst, til Kantokeino, hvorpaa Stockfleth den 20de
forlod dette Sted. Det var dog lykkedes ham noget at dcempe den heftige
Bevcegelse, men snart bred den ud igjen.

Den Bde Novbr. 1852 forefaldt den Rcedselsgjerning, der har for-
skaffet Kantokeinobevcegelsen en saa sorgelig Navnkundighed. En Bande
Mcend og Kvinder omtrent 30 i Tallet, brode under Anforsel af Aslak
Jakobsen Hcetta om Natten ind i Sognefoged Buchts Hus, overvceldede
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ham efter en heftig Modstand, hvorpaa Hcetta drcebte ham paa famme
Maade, fom man drceber Rensdyr. Derncest droge de hen til Ruths
Hus, hvem de ncesten pryglede ihjel med deres Koller, indtil En af dem,
Mons Somby, slog ham ihjel ved et Slag i Hovedet. Endel venstabelig-
sindede Lapper, fom imidlertid vare komne til, forsogte at drive Udaads-
mcendene bort, men de bleve drevne tilbage, og de Myrdedes Huse op-
brcendte tilligemed Ligene. Derncest stormede man hen til Pastor Hvoslefs
Hus, hvem de sloge voldsomt i Hovedet med deres Koller, og som vistnok
vilde vcere bleven drcebt, havde han ikke, da han sprang op fra Sengen,
lastet en Pcesi over Hovedet. Nu kom endel tilhjcelp, og Morderne
dreves bort. Kun mod Sognefogden brugtes Kniven, stjondt Morderne
vare bevcebnede med saadanne, Ruth og Prcesten vilde man blot prygle
og fere med sig for at omvende dem. Udaadsmcendene forsemte ikke
Leiligheden til at bemcegtige sig adskillige Gjenstande i de Overfaldnes
Huse.

Stjondt nu denne Udaad havde et religisst Prceg, var dens Hoved-
drivefjeder neppe religisst Svcermeri, men ligefrem en lav Hcevntsrst,
hvilket navnlig Pastor Hvoslef har godtgjort. Hovedmanden Aslak Hcetta
havde allerede i mange Aar baaret Nag til Ruth. Han drev felv.Smaa-
handel og syntes, at Ruth stod i Veien for hans Interesser, han for-
bittredes over, at denne havde ladet En af hans Frcender tiltale for
ulovlig Vrcendevinshandel, ved Vintherthinget 1848 havde Hcetta med
nogle Andre fort hoirostet Samtale udenfor Thingstuen, og Ruth paa
ivrighedens Forlangende fort ham, maaste noget üblidt, bort derfra, da
han ci godvillig vilde hore op dermed. I Begyndelsen af den religiose
Bevcegelse, deltog Aslak Hcetta ci i denne paa anden Maade, end at
han paastod, at Alle burde have Syner. Imidlertid traadte han snart
efter op og staffede sig ved sine Talegaver et Parti. Han og hans
Venner indfandt sig nu jcevnlig i Ruths Hus og begik der de storste
Skamlosheder, faa at denne, uagtet han i Sandhed viste stor Overbæ-
renhed, dog undertiden maatte med Magt drive dem bort. Ved famme
Tid blev Bucht midlertidig anfat som Sognefoged, da den hidtilvcerende
ci duede til denne Bestilling.-"Han var en dygtig, men meget hceftig
Mand, der imidlertid paa Grund af „de Aandeliges" Adfcerd ofte blev
nsdt til at bruge Magt, thi skulde Nogen fcengsles, kastede denne sig i
Almindelighed ned paa Jorden, og hans Venner ovenpaa, for at hindre,
at han blev fort bort. Blandt de Fcengslede havde Aslak Hcetta vceret,
der efterat vcere kommen hjem var meget forbittret og iscer truede Ruth
og Bucht, der havde aflagt Vidnesbyrd mod ham, og han lod sig oftere
forlyde med, at det ingen Synd var at drcebe stige Übodfcerdige, famt
truede dem paa anden Maade. Det maa faaledes antages, at det var
lav Hcevn, fom drev Aslak Hcetta og vel ogsaa Flere af de Andre, imid-
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Udaaden gik imidlertid ikke ustrassrt hen. Aslak Hcetta og Mons
Somby bleve halshuggede i Alten, de ivrige bleve idomte Straffe
af storre eller mindre Grad. Te to Hovedmcend bleve indtil Slutningen
ved at paastaa, at de havde gjort en Gud velbehagelig Gjerning, dog
syntes Aslak Hcetta at have lidt af Samvittighedsnag; for ham kunde
det vel neppe vcere skjult, at det var Hcevntorst og Ugudelighed, som
havde drevet ham til hin Udaad.')

lertid vare disse af Hcetta blevne fanatiserede til at bilde sig ind, at de
gjorde en god Gjerning ved at drcebe disse übodfcerdige Kananiter.

Skjondt det nu varede noget, inden Bevcegelfen satte sig, og Rygter
vare i Omlob om, at man havde set de Henrettede gaa om, med Hove-
derne under Armen, havde den dog nu mistet sin voldsomme Charakter,
det var bleven aabenbart, af hvad Aand den var. Opvcekkelsen har
antaget en roligere Charakter, og alle Beretninger ere enige i at prise det store
Fremskridt, der i de senere Aar er siet og endnu varer ved blandt Lapperne
i aandelig Henseende, hvilket viser sig saavel i stor Lyst til at hore lapst
Prcediken og lcese i de ved Stockfleth udgivne lapste Bsger, der have
vceret til überegnelig Velsignelse, som ogsaa i Astceggelsen af mange
Synder, navnlig af det ugudelige Fylderi, hvortil Lapperne i saa hoi
Grad have vceret forfaldne. Ofte hcendes det ogsaa, at Lapper komme
og bringe, selv Übetydeligheder, tilbage, som de for lcengere Tid siden,
da de endnu levede i Synden, have stjaalet.

Vi have ovenfor berert, at Stockfleth var tilstede i Kantokeino under
Urolighederne. Det var paa hans sidste Reise til Finmarken. Den 6te
Juni 1851 havde han forladt Christiania og var ankommen til Saltdalen
den 25de Juli, hvorfra han tog over Havosund til Lebesby, Tana, Seida,
Mortensnces og Kantokeino, hvortil han ankom den 21de Oktober. Her
blev han indtil den 20de April og reiste derncest over Karasjok, Kvalsund,
Alten og Tromso tilbage til Christiania, hvortil han ankom den
31te Juli 1852. Siden den Tid har Stockfleth ikke mere reist i Fin-
marken, Reisernes Besværligheder have edelagt hans Helbred, saa at han
maa gaa med Krykke og Stok. Paa Anssgning har han 1853 erholdt
sin Afsted med en god og velfortjent Pension. Men stjondt han saa-
ledes nu ikke mere directe kan arbeide blandt Lapperne, vedbliver han
dog ved Skrifter og paa anden Maade at virke for deres Vel. 1852
udgav han en norsk-lapst Ordbog, 1854 Luthers Passionsprcedikener
og 1857 hele Luthers Postil, ligeledes 1854 Davids Psalmer og en

') »letalle 2, 29 ff. Stockfleth 182 ff. Theol. Tidsskr. 1857, 1 ff.
Folkev. 1863. 542. Netcafe 2, 34 f. Norges off. Statist. 1853, I.
7. 1858, I. 27 s. Theol. Tidsskr. 1857, 38.

2) Stockfleth 171 ff.
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Ligefom den religiese Opvcektelse, som i det sidste Aarstid med stor
Kraft har gjort sig gjceldende i Norge, ogsaa helt oppe i Finmarken,
navnlig siden 1854 i Tromso, hvor den synes at staa i Forbindelse med
Opvcekkelsen blandt Fjeldlapperne,2) har havt sin Indflydelse paa Lapperne
baade ved Interessen, der er vakt for Missionen, og ved den alvorligere
Aand, som gjennem Opvcekkelsen er kommen til at gjennemtrcenge mange
deroppe boende Nordmcend — Prcester som Lcegfolk — saa har den dog
heller ikke vceret uden sine Farer. I Tromso antog nemlig Opvcekkelsen
for en Del en secterist Charatter, og smaa Frimenigheder oprettedes.
1860 vare der 8 Menigheder deroppe, som havde sluttet sig til Lammers,
nemlig i Scmdvcer (Tromsosund) (7 Medl.) Brevig (Karlso) (46) Lyngen
(14), Gibostad (Lenvit) (27), Throndences (68), Ramfjord (Tromsosund)
(16), Balsfjorden (82), Tromso 170. s) Disse Sekterere forsogte ogsaa
at udsprede deres falske Lcerdomme blandt Lapperne, og noget Held have
de ogfaa havt, tildels foranlediget ved Prcesters Mangel paa at kunne
tale Lapst. Det eneste Pastorat, hvor de nemlig have havt Held af deres
Forforelfer, er Karlsoen. Der lcerer Ungdommen i Ssrfjorden, som ci
forstaaer Norsk, sin Christendom udenad under Tolkning paa Lapst.
„Prcesterne i dette Pastorat," siger Stockfleth, „ere nidtjcere og dygtige,
baade som Prcester og Sjcelesergere, kunne imidlertid ikke tage sig af
deres lapsitalende Menigheder af Mangel paa Kundskab til deres Sprog,
hvilket de fer deres Anscettelse ikke havde havt Andledning til at lcere at
kjende. Dissenterforstanderen i Balsfjorden, fom boer den lapsie Befolk-
ning i Ssrfjorden ncermere end deres egen Prcest, kan baade tale og
lcese Lapst og Finst. Mangelen paa sprogkyndige Prcester fsles dybt af
Befolkningen felv og udtales ofte."

Bibelhistorie.') 1860 udgav han „Dagbog over mine Missionsreiser i
Finmarken," med vidtleftige Tillceg, Lapperne og Finmarken angaaende.

Det er ikke alene disse Secterere, der ved Prceditener i Moders-
maalet have ssgt at forvilde Lapperne og bringe dem til Frafald fra
Kirken. Ogsaa Papisterne, som 1856 opsioge deres Bopcel i Alten for
at forfsre lutherske Christne til Frafald, have lagt sig efter Lapst, for
ogfaa at forfore Lapperne. Under faadcmne Omstændigheder, og da det
er vitterligt, at en Prcest aldrig vinder Lappernes Kjcerlighed uden at
have Kjendstab og Kjcerlighed til deres Sprogø) maa det ansees for
paatrcengende nedvendigt, at de Prcester, som cmscettes deroppe, maa kunne

2) Tidskr. for den evang. luth. Kirke i Norge. Chra. 1859.2det8d.453ff.
jfr. Norsk Kt. 1860. 158, 503 f. 632 ff.

') Norsk Kt. 1860, 207 s. Talangivelserne for de 6 sidste ere for 1858.
*) Stockfleth 265 s. -) Norsk Kt. 1856, 253. 383.

') Stockfleth 111. Stockfleth er dod iaar i Sandefjord.

°) Norsk Kt. 1860, 351.
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vcere fcerdige i Sproget. Men vi maa dog her gjsre opmcertsom paa,
at det vilde have sine store Vanskeligheder at gjennemfore stig Fordring.
At de Prcester, fom cmscettes i de egenlige Lapsogne, skulle tale Sproget
med Fcerdighed, er en uafviselig Fordring, som vist ogsaa altid skeer Fyl-
dest, men disse Sogne ere tun faa i Forhold, i de fleste Sogne, hvor
der sindes Lapper, er deres Antal tun ringe, maasie eller eller
derunder af hele Befolkningen. Dertil kommer, at i mange af disse
Sogne sindes tillige Finner (Kvcener), der have ligesaa stor Ret til at fordre,
at Prcesterne skulle tale deres Modersmaal. Prcester, som skulle cmscettes i
Finmarken og endel af Nordlandene, burde altsaaforuden deres Modersmaal,
tillige med Fcerdighed tale to andre Sprog, og naar man nu overveier, at
de skulle lcere disse foruden de 5 andre Sprog, de maa lcere for at blive
Prcester, og det for at virke deroppe i overordenlig besvcerlige Embeder,
der forholdsvis ere ringe lonnede/) og tilmed for maaste kun at blive der
en halv Snes Aar, thi lcengere kan en nidkjcer Mand ikte holde det -ud
i de egenlige Lapsogne — saa seer man, at det er en Fordring, der
stilles, der destovcerre neppe vil kunne vente at ste Fyldest. Hvad der
burde gjores, var, at der burde cmscettes fl«e Prcester i Tromso Stift.
Stjondt den norske Regering paa en paastjonnelsesvcerdig Maade har
draget Omsorg for at faa store og befvcerlige Pastorater delte faavel i
dette fom i andre Stifter, saa er der dog endnu yderlig Trang til Deling
af endnu flere. Der sindes i dette Stift tun 1 Pastorat med under 500
Indvaanere, 6 med 500—1000 Indvaanere, 16 med 1000—2000, 19
med 2000—3000, 11 med 3000—4000, ja 3 med indtil 5000 Ind-
vaanere.2) Tages nu Hensyn til, at 7af disfe Pastorater have 3 Kirker,
at Pastoraterne ere overordenlig udstrakte, hvilket navnlig gjcelder om
flere af de mindre stcertt befolkede, vil deraf sees, at den prcestelige Be-
tjening er altfor ringe, om end stor i Sammenligning med, hvad den
har vceret navnlig i Finmarken. Hvor der findes en Befolkning af alle
tre Nationaliteter, burde ingen Prcest paa nogen Maade have mere end
1000 Sjcele at varetage, maasie det var hensigtsmæssigst i saadanne Menig-
heder at have to Prcester, hvoraf den ene navnlig stulde vcere Prcest for
Lapperne (og Finnerne). Men stige Foranstaltninger vilde uden al Tvivl
strande paa tilstrcetkelige Pengemidler, stjondt det norske Storthing med
rosvcerdig Iver har understottet Foranstaltningerne til Lappernes Bedste,
og stjondt christelige Nordmcend have gjort store Opoffrelser for Kirkers
Bygning og for Missionen, faa det vel ogsaa turde ventes, at de vilde
gjore det for Lappernes aandelige Vel. Ogsaa turde der maasie vcere al

i) Af alle Tromse Stifts 56 Prcesteembeder have kun 7 over 2000 Rdlr. aarlig
Indtcegt, 12 under 1000 Rdlr. Derhos maa vi bemcerke, at det er dyrere at
leve i Norge end i Danmark. Nan Ben 83 ff.

2) Nansen 83 ff.
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Grund til at gjenoptage v. Westens Tanke om at uddanne christelige og
begavede unge Lapper til Prcester for deres Landsmcend.')

Til Slutning skulle vi anfore Pastoraterne i Tromso Stift med
deres Folketal, for at vore Lcesere kunne danne sig en desto tydeligere
Oversigt over den geistlige Betjening i dette Stift. I. Tromso Provsti:
1) Tromso 2) Tromsosund (fraskilte hverandre 1861 og begge tilsammen
5426 Indv.), 3) Balsfjorden og Malangen (opr. omtr. 1859, 3213
Indv.), 4) Lyngen (opr. 1776, 2936 Indv.), 5) Karlss, Helgs og Ssr-
fjorden (opr. 1770, 2554 Indv.), 6) Skjcervo, Reisen og Kvcenangen
(opr. 1776, 3806 Indv.) 11. Sondre Helgelands Provsti: 1) Vegs
eller Gladstad (opr. 1806; 1273 Indv.), 2) Thjots og Vivelstad (2606),
3) Brono, Vit og Ncestvit (4812), 4) Bindalen eller Valsaas (opr.
1815; 1828 Indv.) 111. Indre Helgelands Provsti: 1) Vefsen (opr.
1767), 2) Hatfjelddalen (oprettet omtrent 1858, begge tilsammen 5293
Indv.), 3) Hemnces (opr. 1738, 3509 Indv.), 4) Mo (opr. 1843;
3459 Indv.) IV. Nordre Helgelands Provsti: 1) Alstahoug og Stamnces
(3114), 2) Hers (opr. omtr. 1858, 1867 Indv.), 3) Lurs og Thrcenen
(opr. 1767 og 1822, 1630 Indv.), 4) Ncesne og Dsnnces (opr. 1738,
3436 Indv.), 5) Reds og Mels (3502 Indv.) V. Ssndre Saltens
Provsti: 1) Bods (2943), 2) Gildestaal (2018), 3) Veieren (opr. 1856.
1054 Indv.), 4) Stjcerstad (opr. 1770, 3041 Indv.), 5) Saltdalen
(opr. 1650, 1690 Indv.), 6) Folden eller Rsrstad og Kjcerlings (opr.
1770, 2808 Indv.) VI. Nordre Saltens Provsti: 1) Stegen og Ledingen
(2304), 2) Hammers (opr. 1809; 2125 Indv.), 3) Lodingen, Hol og
Tysfjorden (2879), 4) Ofoten eller Evindnces og Ankences (opr. 1781,
3198 Indv.) VII. Vesteraalens Provsti: 1) Hadsel (3087), 2) Sortland
(opr. 1851, 1158 Indv.), 3) Vo og Malnces (opr. 1810, 1708 Indv.)
4) Vxnces og Langences (opr. 1770; 1407 Indv.), 5) Dvcergberg,
Bjernstind og Andences (1310). VIII. Lofotens Provsti: 1) Buksnces
og Hol (2331), 2) Vaagen og Gemse (opr. 1735, 2689 Indv.), 3)
Borge og Valberg (opr. 1740, 1902 Indv.), 4) Flakstad og Mostences
(opr. 1740, 1362 Indv.), 5) VcerS og Rost (336). IX. Throndences
Provsti: 1) Throndences og Sand (4351), 2) Ibestad eller Astafjord og
Salangen (opr. 1731, 4741 Indv.), 3) Kvcedfjord (opr. 1731, 1807
Indv.) X. Senjens Provsti: 1) Maalselven og Vardodalen (opr. 1853,
2470 Indv.), 2) Berg og Thorsten (opr. 1810, 705 Indv.), 3) Trano,

Selskabet for Folkeoplysnings Fremme har nu paa den bekjendte Ellert
Sundts Forstag siden 1864 begyndt at udgive Smaastrifter paa Lapst
og agter at vedblive dermed og ogsaa at udgive deslige af gudeligt Indhold.2)

') Norsk Kt. 1860, 351.
') Folkevennen 1863, 560 f. 1865, 173.
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Reisen og Dyrs (opr. 1759, 2884 Indv.), 4) Lenvil og Hillefs (opr.
1759, 3191 Indv.) XI. Vestsinmarkens Provsti: 1) Alten og Kaafjord,
2) Talvik (fraskilte omtr. 1858, tilsammen 3929 Indv. paa 60 ll Mil),
3) Hammerfest (60 Hl Mil, 2381 Indv.), 4) Loppen, Hasvik og Bxfjord
(25 Hl Mil, 1113 Indv.), 5) Maaso (40 Hl Mil) og Kjelvik (oprettet
omtr. 1858; 1372 Indv.), 6) Kistrand (med Kjelvik 120 m Mil) eg
Karasjot (med Kautokeino 200 IH Mil) oprettet 1852, 1372 Indv), 7)
Kautokeino (869 Indv.) XII. Bstsinmartens Provsti: 1) Lebesby cg
Kollefjord (623), 2) Ncesfeby og Polmat, (opr. 1846, 706 Indv.), 3)
Tanen og Gamvit (1078), 4) Vadso og Sydvaranger (opr. 1846; 2591
Indv.), 5) Vardo (opr. 1849; 802 Indv) Desuden ere 4 Stiftstapel-
laner ansatte i Stiftet.')

Ligesaalidt fom den norske Kirke bestrcebte den fvenste Kirke sig i
Papismens Tid med nogen synderlig Iver for Lappernes Omvendelse.
Naar disse forst ere komne i Berorelse med de Christne, er ikte ganske
klart. Messenius mener, at Ansgar prceditede ikte alene for de Svenske,
men ogsaa for Helsingere, Vcermelcendere, ja endog for Skridesinner
(Lapper), men dette turde dog vcere tvivlsomt, om end Stridesinnerne
ncevnes i det Brev, hvorved Ludvig den Fromme beskikkede ham til Erke-
bisiop af Hamborg 834. Hverken Rembert eller Adam af Bremen
omtaler dettes) Den forste, fom med nogenlunde Sikkerhed kan angives
at have prcediket for Lapperne er Adelyard den celdre, fom Ertebisiop
Adalbert af Bremen (1043 —72), under hvem Sverig dengang endnu
herte, fendte til dette Land under Edmund den Gamle <1052—1056).
Han var Biskop blandt Gsterne og boede vist i Husaby, men hans Stift
strakte sig ogfaa over Vcermeland og Finveden. Det ncevnes udtrykkelig,
at han har prcediket for Stridesinnerne, vel snarest for dem i Vcermeland,
hvilket Lands Omvendelse Adam af Bremen tilstriver ham. De i
Vcermeland og Finveden boende Lapper omvendtes nu efterhacmden til-

Ve svenske Lapper.
Capitcl 12.

2) Adam af Bremen om Menigheden i Norden. Oversat af P. W. Christenfen.
Kbhvn. 1862. 119. 172 f. 193. A. Hvitfeld, Danmarckis Rigis Kronicke.
Kbhvn. 1652 fol. 1, 82. Reuterdahl, Svensta lyrlans historia. Lund 1838.
1. 342. 394. 406.

') I_ilienB__^nl_l I, 185. I_leBBei_iuB Beoncll__ illuBtriltl>. Btoe___i_ 1700. 1, 63.

') Erlandsen Tromse 27. 37.41. o.fl. St. N2N3«n 83 ff. Norfk Kt.1858.
131. Rode 15 ff.
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ligemed disse Egnes ovrige Beboere eller noget senere end disse, thi de
opholdt sig paa de utilgængeligste Steder. Som Lappernes forste egenlige
Missioncer maa imidlertid Stenfi eller Stefanus betragtedes, der ordine-
redes af Adalbert til Missionsbisiop under Navnet Sirneon eller Simon
og sendtes til Stridesinnerne, hvis Hovedscede dengang var i Helsingeland.
Vi vide ikke meget Andet om hans Virksomhed, der ogsaa synes at have
strakt sig til Helsingerne, Medelpaderne, Icemtelcenderne og andre der-
boende Folk, end at han „vandt Mangfoldige blandt Hedningerne."
Han skal vcere dod som Martyr, og hans Grav paavises endnu i Norrala
Sogn i Helsingland. i) Efter Nogles Formening stal det af Bernhard
af Clairvaux paa den fvenste Dronnings Begjcering i Aaret 1143 ved
Foden af Omberg anlagte Alvastrakloster vcere anlagt med Hensyn til
Lappernes Omvendelse, dog er dette neppe Tilfceldet, thi de Ord i lider
6s exorckio OiZtLreisusis orckiniZ, at Munkene sendtes for at lcere „de raa
og utcemmede Mennesker" Christendommen, gjcelde vel snarere Svenskerne
end Lapperne. 2) Muligt er det, at de Omvendelser, der ved Ertebistop
Peter af Upsalas (1187—efter 1191) Omsorg skete blandt Helsingerne,s)
ogsaa have omfattet nogle af de derboende Lapper.

Naar vi imidlertid betcenke, at Lapperne under al denne Tid stadig
fortrcengtes fra deres Boliger af Svenskerne og befandt sig paa Flugten
for disse, kunne vi med al mulig Rimelighed slutte os til, at de neppe
folte stor Tilboielighed til at foretrcekke disses Religion for deres egen.
Da Lapperne vare blevne bragte under de fvenste Kongers Herredomme,
kom de imidlertid mere i Bersring med „christne" Folk. Det var egenlig forst
Magnus Ladulaas (1278—1290), der underlagde sig Lapperne, og vi
have tidligere omtalt, hvorledes han dertil benyttede sig af de faakaldte
Birtarle, der sit arvelig Magt over Lapperne under Kronens Lehnshoihed
og hersiede over dem aldeles efter eget Behag. Lapperne kom nu faa-
ledes i Bersring med „christne" Folk, og endel af dem antoge ogsaa
Christendommeu i det Mindste udvortes, og Scheffer mener, at der siden
Magnus Ladulaas' Tid altid har vceret Christne i Lapland. *) Dertil
have vel ogsaa de Visitatser bidraget, som nidkjcere Ertebistopper af Up-
fala afholdt i de nordligste Egne af deres Stift, hvilket strakte sig til
Torneaelv eller maasie endog til Uleatrcest. Nikolavs Allonis (1292 —

1305) visiterede i disse Egne 1298 og 1302, Nikolavs Catilli (1305—
1314) ligeledes 1314, Olavs Verronis (1314—1332) var oftere deroppe,

') zlesseuius 1, 84. 15, 17. Reuterdahl 1, 409 i. BteokBeniuB <I6
Vestrodotnill sud. pr«es. Isruer. Hpz. 1731. 50.

*>) Bel_eller 65.

2) Inoerti »utorls cdrouioa vanoruin e 6_^m. U»zi__o_.B. I_ip3 1695, 21.
') Ren ter dahl 2. I. p, 147.
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Hemming Laurentii (1341 —1351) visiterede i Torne« 1345, ved hvilken
Leilighed han indviede en Kirke og dsbte 20 Lapper og Kareter.') Det
var dog tun imidlertid saare faa Menigheder og Prcester, fom fandtes i
Vesterbotn og Norbotn, tun ved de stsrre Floders Udlob dannede Me-
nigheder sig. Den celdste af disse er Bygdea, hvor en Kirke anlagdes
1169 allerede for Birkarlenes Tid, men det varede mange Aar, inden de
norrlandste Kirkers Antal ret begyndte at tiltage. Forst 1335 byggedes
Pitea, og endnu 1374 var der Nord derfor kun to Menigheder, nemlig
Luleå og Tornea, og forst ved 1420 fik Umeå sin egen Prcest.2) Naar
man nu tager i Betragtning den ringe christelige Iver, der dengang be-
sjcelede den svensk-papistiske Kirke, at Prcesterne uden al Tvivl siet ikke
kunde tale Lapst, at de christelige Nybyggere vare de stjcendige Birtarle,
der paa alle mulige Maader pinte og plagede Lapperne, mishandlede
deres Koner og Dottre, saa kan man ikke undre sig over, at Christen-
dommen havde saa liden Fremgang blandt Lapperne. Det var saalangt
fra, at Birkarlene arbeidede for Lappernes Omvendelse, at Damianus af
Goes i sit Klageskrift (1540) til Pave Pius den tredie siger: „De Indfsdte
i Lapmarken tjende kun saare lidet til Christi, vor Frelsers, Bud, og
det, som jeg har heri af mange trovcerdige Mcend, paa Grund af Prce-
laternes og Adelens sßirkarlenesj faare skammelige Vindesyge og Gjer-
righed. Thi hvis de vare Christne, vilde de vcere frie for de Skatter og
Afgifter, hvilke de paalcegges som Hedninger, men hvorved Adelen tilligemed
Biskopperne beriges. De forbyde dem derfor at blive Christne, paa det
at deres Tyranni og Rovbegjerlighed ikte stal miste nogen ringe Fordel,
eller de Skatter formindstes, om de kom under Christi sode Aag, ved
hvilke dette elendige Folk skammelige« og umcetteligen plages og pines af
deres Herrer, som tage det meget fortrydeligen op, at, om de vare christne,
de ikke stulde betale mere i Skat, end andre Christne svare deres Fyrster,
og derfor agte de den hceslige og ugudelige Vinding hoiere end Troen
og den christelige Religion og foragte saamange Sjceles Salighed; de
have Noglerne, men gaa ikte felv ind og taale ci heller, at Andre gaa
ind. Det er fandelig en umcettelig Gjerrighed og en utaalelig Ugude-
lighed, fom gudelige Hjerter med Vaaben og Skrifter og af alle Krcefter
burde fcette sig imod." 2) Vi fe altsaa, at Birkarlene enten selv benyttede
Lappernes Hedenstab til i den Anledning at paalcegge dem Boder og
udpresse dem af dem, eller at de dog i det Mindste hindrede dem i at
blive Christne, for at de ikte stulde miste de Voder, disse maatte betale, fordi
de vare Hedninger, eller for at ikte Lapperne stulde faa faste Eiendomme,

!) Lrape 6 l. I.l,;'_:eliuB, eMooM BvioFottiio_l. I_in___,pinz 1752. 2, 107.
2) Lrllpe 10 l. Ismer <^ _l>B3. <le urbe Illna. HpB. 1731. 30. 39.
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hvilket Regeringen havde lovet dem, hvis de vilde blive Christne.')
Saaledes hindrede ogsaa de hollandske Bsnder i Sydafrika deres Slaver
i at blive Christne, fordi de ellers stulde ifslge Loven frigives. Egen-
nytten bliver sig dog altid lig.

Den Christendom, endel og maaste de fleste af Lapperne havde
antaget, var fom ovenfor antydet ganske udvortes. Med Hjertet hang
de ved den gamle Religion, men for at vinde Kongens Andest og for
at undgaa de Straffe, fom vilde ramme dem, hvis de satte sig for meget
imod den nye Religion, fandt de sig i, at deres Vom bleve dobte, og
at deres sEgtestaber bleve indviede af tilkaldte christne Prcester. Men
dertil indstrcentede sig hele deres Christendom, Ordets Prcediken og Un-
dervisning i Religionens Hovedlcerdomme manglede her som blandt de
norske Lapper. At dog i det Mindste En og Anden af Hjertet var bleven
omvendt til Herren, fees af den lapste Kvinde Margrete, som med stor
Iver og Udholdenhed arbeidede for at skaffe Evangeliet prcediket for sine
Landsmcend. Hun paastod at have havt Aabenbaringer og Syner, hvori
hun tilskyndedes hertil. Vi maa her erindre, at der ikte var hengaaet lan
Tid, siden Birgitta (f 1373) var fremtraadt med sine Aabenbaringer.
Til Brigittinerordenen og dennes Venner tom ogsaa den lapsie Mission
til at staa i et ncermere Forhold end til nogensomhelst anden. Dronning
Margrete, en trofast Tilhcenger af Birgitta, hvis Helgenkroning hun fik
bevirket (1391), var den fsrste nordiske Hersker, som med Alvor tcenkte
paa Lappernes Omvendelse, Hakon den Gamle maaste som ovenfor be-
mcertet undtagen. Til hende henvendte hin Margrete sig. Hun traf
hende i Malms 1389, og Margrete og Erkebistoppen af Lund, Magnus,
fslte sig saa tiltalte af hende og hendes christelige Forehavende, at de
i Forening udstedte et (latinsk) Anbefalingsbrev for hende til Lapperne,
iscer de fvenste, hvori de sige, at Margrete har underrettet dem om,
at de have opsat at antage den christne Tro, hvilken nu iHrevet kortelig
fremfcettes for dem, hvorpaa det hedder: „Netcenter nu, om det er for-
nuftigst at tro paa Gud sin Skaber og dyrke denne Gud alene famt ved
gode Gjerninger at fortjene det evige Liv og herske evindelige« tilligemed
ham og alle hans Helgener i himmelsk Herlighed, eller at dyrke som Gud
og tilbede Mennestehcenders Gjerninger og ved slette Handlinger at for-
tjene den evige Ded og fslgelig pines til evig Tid i Helvede med Djce-
velen og hans Engle. Derfor bede vi Eder indstcendigen og besvcerge
Eder ved Guds Barmhjertighed at affore Eder det gamle Menneske med
dets Gjerninger, og idet I ifore Eder det nye Menneske, som er skabt
efter Gud, med oprigtig Tilboielighed og skyldig LErefrygt ved ydmygt
at annamme Daabens Sakramente at indtrcede i den hellige Moder Kirken,

') N»u_.l. rsr. Bl_. I_. 29, 17.
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udenfor hvilken aldeles Ingen bliver frelst. Thi faaledes vil der er-
hverves Eder en rigelig Indgang i Jesu Christi evige Rige, hvilken er
mcegtig til at tilstaa Eder, at I, i det I behage Gud ved Eders Tro
og gode Handlemaade, kunne fortjene at erholde den evige Salighed."
Derncest loves dem, hvis de ville omvende sig til Christendommen, at de
skulle faa samme Gunst som de ovrige Undersaater, og Erkebistoppen af
Upfala og Filip Karlfen formanes til, „forsaavidt de soge, ikke hvad deres,
men hvad Herrens er, med Iver at strcebe at give denne Sag den
foronstede Udgang." ') Lapland horte under Upsala Erkeftift, og derfor
erholdt Margrete ikte alene dette Brev men tillige et ogfaa i Malms
1389 af Dronningen udstedt Brev til ovenomtalte Ertebistop Henrik
Carlsen (1383—1408), hvori han formanes til at antage sig Lappernes
Omvendelse. Med dette Brev maa Margrete vcere bleven sendt til Ertebistop
Henrik, thi af et Brev fom sindesi en Papirscodex, fom har tilhert Vadstena-
kloster, se vi, at Erkebistoppen sendteMargrete til Fcedrene (sandsynligvis iVad-
stena) med en Skrivelse, i hvilken han opfordrer dem til atprsve, „om de hemme-
lige Syner og Formaninger, Margrete forsittrer at have havt, og som hun
formener, godt at kunne erindre, bor ansees for at vcere Oplysninger og Ind-
gydelser af den gode Aand eller Paafund af en anden Aand." En Fslge
af dette Brev synes et andet fra Broder Filip Persen, en Franciskaner-
munk, hvilket sindes i samme Codex, at have- vceret. I dette Brev skriver
denne, at Margrete er ikte at foragte, men ber taalmodigen hores paa,
og han tilraader, at hun sendes med et Brev til Erkebistoppen, hvori
han stal opfordres til at holde Visitats i de til Lapland grcendsende
Egne, reformere de Christnes Liv der, hore Klager og irettescette Prce-
sterne og cmscette En, som kan og vil prcedike for Folket og undervife
det; naar faaledes de Christne forbedres og oplyses, ville Hedningerne
snart efterhaanden omvendes og dobes. Om Ertebistop Henriks Bestrce-
belser have baaret andre Frugter, er imidlertid übekjendt. Det synes
imidlertid ikte, som om Margrete har havt Held med at faa Missioncerer
til Lapland, thi endnu 20 Aar senere sinde vi hende atter med utrcettelig
Iver virke for sine Landsmcends Omvendelse. Vi treesse hende da i
Forbindelse med Abbed Sten i Klosteret Munkalif ved Bergen (1408—
1425), en Ven af Brigittinerordenen, af hvem hun sit et Anbefalingsbrev
til Erkebistoppen af Upfala, Johan Gerkersfon (1408—21), hvori han
formanes til at understotte hendes Planer. Dette Brev er rimeligvis
skrevet efter 1412, og vi fe, at Margrete med en monstervcerdig Udhol-
denhed er vedbleven at arbeide for sine arme hedenske Landsmcends Om-
vendelse. Synderlig Frugt synes hendes Bestrcebelser ikke at have barret;

l) <;_-_,nb__.<_. 1, 19. Iroil, B__lilter oed NancllinZsr til Uppl^BninB i Bven_.l__.
__7rKo- oed relorll__.tjou3 distoril.. 1)^)8. 1790. 1, 368 _?.
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det Hele, de fremkaldte, var nogen Interesse for Lapperne, men denne
blev temmelig ufrugtbar, ogfaa peger hint Brev fra Broder Filip hen
paa, hvor lidet Missionen vilde nytte, faalcenge Lappernes „christelige"
Naboer vare faa uchristelige. Imidlertid fynes dog i det Mindste en
Missioncer at vcere gaaet op til Lapperne, thi den 9de October 1419
udstedte Erik af Pommern et Anbefalingsbrev til Domkapitlet i Upfala,
hvori han ncestefter at sige, at hans Attraa er stor til, at Christendommen
maatte fremmes i hans Land, og Guds 3Ere udbredes, meddeler det, at
Brevforeren, Hr. Torsten, har stor Kjcerlighed til, at alle vilde Lapper
maatte blive Christne og stadfcestede i Troen, og han formaner Domkapitlet
til, at det ikke maa lcegge ham nogen Hindring i Veien for at prcedike
og forvalte Sakramenterne eller for at bygge et Capel for Lapperne, om
han maatte snste det, samt at give ham Brev paa stig Tilladelse, og at
hvis Nogen vilde hjcelpe ham i sligt helligt 3Erinde, at de da maatte
unde ham det. Hvilken Frugt dette Formaningsbrev fra Kong Erik, der
her viser sig i et bedre Lys end i sine fleste ovrige Regeringshandlinger,
har baaret, kunne vi Intet oplyse om, rimeligvis er Hr. Torstens Mis-
sionsforfog blevet til Intet. Bedre gik det heller ikke i de senere Aar,
thi under de ulykkelige Stridigheder under de fslgende Unionstonger
havde man ikte Tid til at tcente paa Lappernes Omvendelse, saameget
mindre som der dengang ikte fandtes meget Liv i den fvensie Kirke.')
Det var da ikke underligt, at Damianus af Goes, fom 1537 af Keiser
Carl den femte sendtes til Sverig for at indhente Efterretninger om
Religionens Tilstand, lunde beklage sig over, at Lapperne havde faare
liden Kundskab om Herren. 2) Han skyldte sine Efterretninger om dem
for en stor Del til Johannes Magnus, der, efter at han paa Grund af Re-
formationen havde forladt Syerrig, 1526 af Paven udncevntes til Ertebi-
stop af Upfala 1533 og dode i Rom 1544. Han fynes at have vceret
en from og gudfrygtig Mand, og Damianus vidner, at han Intet hellere
onster og ponser paa end at bringe Lapperne til Christus, og at han
egenlig tun beklager sig over at vcere sin Erkestol forholdt, fordi han
derved mangler Midler til at bringe Lapperne til Omvendelse og til at
underlcegge dem Rom. Stottende sig hertil formanede Damianus Paven
til at tage sig af Lappernes Omvendelse, s) Ogsaa Zieglerus aflcegger
lignende Vidnesbyrd om Johannes Magnus eller Gotus, der var ham
personlig betjendt. Blandt Biskopperne paa Reformationens Tid fynes

2) v»m. 5 6oeB 1313 l.
4) XlezleruB ter_-«. Bau<:t_e, Bvrile, _Vr2diZe, H_z)ptl H Bcun6i_e cleBor.
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I Lapland har der vist i den papististe Tid ingen Prcester vceret.
Olavs Magnus, titulcer Erkebistop af Upfala (1544—58) fortceller, at
naar Lapperne vilde have deres Bom dobte, maatte de reise ned i Landet
til de christelige Kirker med dem og maatte da stundom reise 200 italienske
Mile. Kun Bom bleve dobte, thi Lapperne troede, at enhver Voxen,
som blev dobt, maatte do nogle Dage efter. Kirker var der imidlertid
et Par af i Lapland, nemlig i Kaster og Afvaviken. 2) Af disse
blev Kirken i Kaster opbrcendt tilligemed alle Lapper, der vare i den,
af Svenskerne, enten det nu var, fordi disse ligesom deres spanske
Troesfceller i Peru og Mexico vilde straffe Lapperne for deres Ulcervil-
lighed, eller fordi de vilde bemcegtige sig det Gods, Lapperne havde
medbragt til Markedet. Men Lapperne toge en grusom Hcevn over denne
Udaad, dog skannedes Prcesten, thi han forvissede dem om, at han ved
at sige under Uddelingen af Herrens Legeme: inarron prilnna, mari-on

pi^nna, havde villet advare dem om deres Skjcebne.

imidlertid Johannes Magnus at have staaet aldeles ene med sin Mis-
sionsiver, den bekjendte Biskop Hans Brast af Linkeping 51513—1527
-j- 153H), en stor Fjende af Reformationen, fynes at have misbilliget
Vadstenamunkenes Iver for Lappernes Omvendelse, idet han erklcerede
detfor bedre at drage Omsorg for dem af deres Orden, fom vare faldne,
end for Lapperne.')

I Vadstenatlosteret, der var stiftet af den hellige Birgitta, og hvor
Missionen altid havde et Tilknytningspunkt, fynes en ny Aand at vcere
begyndt at vaagne ved Reformationens Tid. Den lod sig ikke standse
af Vistop Brast' Bemcertmnger, og den fandt Understøttelse hos Gustav
Vasa, og det uagtet han netop dengang havde saameget at tcente paa i
Kampen for Sverigs Uafhcengighed. 1525 forlod en Klosterbroder Klo-
steret for paa Kongens Befaling at fore det lapste Folk til Guds Dyr-
kelse, og nceste Foraar drog en anden Vadstenamunk, Hr. Bengt, op til
Norbotn for „med Kongens Minde og gode Tilladelse at befordre Guds
Tro, og hvad deres Sjcels Salighed angaaer" deroppe og for, om faa
Leiligheden maatte tilbyde sig, at oprette en Stole deroppe for „Lapperne
og andre gode Mcends Bom i denne Del af Landet." Ved Kongens
Brev (31te Mai 1526) forbydes Alle og Enhver at hindre Hr. Bengt i hans
Forehavende, men tvertimod tilholdes de at fremme det efter Evne. Det be-
rettes, at baade Hr. Bengt og efter ham nogle der omkring boende Prcester
have prcediket for Lapperne, og at Mange af disfe ere blevne dobte.^)

4) liN. By. 2, 351. Bvenslia liMoretorinationenz niztorie. Up-
82la 1851. 1, 156. 6rsn6al N»n6linZer r«ren«le Bverz«B inre lur-
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At Gustav Vasa, uagtet de politiske Forhold og den fvenste Kirkes
Reformation maatte fynes at kunne lcegge Bestag paa al hans Virksomhed,
dog alligevel allerede fra sin Regerings fsrste Begyndelse af fandt Tid
til at antage sig Lappernes Omvendelse, geraader ham til stor 3Ere.
Han tog sig af dem i timelig Henseende, idet han gjorde en Ende paa
Birkarlenes Undertrykkelser. Han gjorde nemlig Lapperne directe skat-
skyldige under Kronen og satte Lapfogeder over dem. Undertrykkede
Nogen af disse dem, afsatte han en saadan og indstcerpede hans Efter-
mand at handle bedre med dem. Han paalagde Lapperne hver Vinter
at famles paa visse Steder for at betale Skat, og ved disfe Leiligheder
stulde der vcere Prcester tilstede, som dobte Bomene, underviste de LEldre
i Christendommen og Aaret efter examinerede dem i det tidligere Lcerte.
Nu var -det ogfaa forst, at Lapperne erholdt Prcester>, som udelukkende
vare ansatte for deres Skyld. Den forste af disse var Hr. Mikael
(Agrikola??), i hvis Beflittelsesbrev af 24de Juli 1559 til Prcest i
Tornea Lapmark det hedder: „Det er forebragt os, hvorledes en stor
Del iblandt Eder der stal vcere i stor Vildfarelse og Sjcelsvaade, hvilke
ikte have ladet sig dobe eller christne eller ville stjotte Noget om den
Del, et Menneske med Rette er skabt til og bor-gjore, nemlig at faa
Guds fande Villie at kjende og siden skikke sig saa derefter i dette timelige
og forgcengelige Levnet, at det maa tomme til det evige gode Liv, fom
ingen Ende haver- Derfor paa det at forncevnte Lapper faavelfom andre
maatte faa faadan Guds hellige Kundskab og deres egen Sjcels Salighed
at vide, befale vi nu denne vor tro Mand, Hr. Mikkel N., at han stit-
telig stal lcegge Vind paa ved gode christelige Formaninger og Undervis-
ning, at forncevnte Lapper maa komme til en fcmd Guds- Kundskab,
Daab og Christendom, og for den Skyld byde vi hermed Alle der i for-
ncevnte Lapmark faavel Lapfoge,der fom Andre, at de herimod intet Hinder
skulle gjore, men heller vcere forncevnte Hr. Mikkel herudi behjcelpelige
og tjenlige osv." Det var nu ncermest til Tornea Lapmark, at Hr. Mikkel
sendtes op, imidlertid droge Prcesterne i Nabosognene til Lapmarkernc
ogsaa, som ovenfor antydet, nogen Omforg for de i disse boende Lapper.
Men de havde ikte fast Bolig deroppe, ja det blev disse Prcester udtryk-
kelig forbudt at reise mere end en Gang om Aaret op til Lapland, af
Frygt for, at de paa deres Reiser stulde kjsbe Skindene op og derved
stade Handelen. Bemene, som stulde dobes, maatte da enten henligge
udobte til nceste Aar eller bringes ned i Landet til Prcesterne, og den
Undervisning, Lapperne kunde faa ved kun en Gang om Aaret i et Par

l_i.ll_ll._leu un_ler XonunZ l!u8t3l I. Btool___. 1841. 1, 37. BvediliuB xeluz
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6l_,nw_.ll. HpB. 1721. 6. Nl_z'xeliu3 2, 118.
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Dage at have en Prcest hos sig, var naturligviis ringe, saa at det intet
Under er, at Prcesterne ci kunde udrette stort, saameget mere som de vare
ukyndige i Sproget.')

Under Gustav Vasas ncermeste Efterfolgere gjordes der Intet for
Lappernes Omvendelse, thi vel sendtes der ogsaa under Johan (1568—92)
Prcester derop, 2) men det var dog forst Gustavs yngste Son, Carl den
niende, (1600—1611), der for Alvor traadte i Faderens Fodspor. For
at gjore en Ende paa Birtarlenes forargelige Levnet, befalede han 1603
at „staa Hovedet" af de Birtarle, fom tjobte Lappernes Dottre for at
leve i Hor med dem. Ligefra sin Regerings Begyndelse udstedte han
Befalinger om Kirkers og Prcestegaard.es Anlceggelse deroppe og bestemte
dels selv, hvor de stulde ligge, dels udsendte han Commisscerer derop
for at undersoge de bekvemmeste Steder dertil. Af disse Kirker bleve
opforte 1 i Umealapmark <Lycksele, der sit sin forste Prcest 1613), 2 i
Pitealapmark (Gratrcest 1602, hvis forste Prcest Nicol. Hakanfon Vinde-
livs var en fodt Lap), 2 i Tornealapmart (Enontetis 1600 og luckas-
jcerfvi, Annex til Nedre Tornea 1603), og da Lapperne i Tornealap-
mart klagede over, at de ikte formanede at opfore den Kirke, han havde
givet Befaling til at bygge, svarede han, at han ikke havde befalet, at
de stulde opfore den. Lapperne behovede ikke i mindste Maade at be-
kymre sig om Kirkens Opforelse, men Kongen skulde drage Omsorg derfor,
paa det at Lapperne stulde komme sammen der og blive underviste om
deres Sjcels Salighed. Kongen havde ogsaa til samme Kirke forceret
Kirkekar og Messeklceder, faa at Lapperne ikte stulde behove at anvende
den ringeste Bekostning derpaa. De stulde blot flittigen besoge den, siger
Kongen, for der at hore Guds Ord og at annamme de hellige Sakra-
menter. Kongen havde ogsaa allerede bestikket en Sogneprcest dertil og
forsynet ham med Underhold. Da Lapperne vare ukyndige i Bygnings-
tunsten, sendte han Tomrere fra Helsingland derhen for at bygge Kirkerne.
Ogfaa udncevnte han Prcester og forsynede dem med Lon dels af Stats-
kassen, dels af en Afgift, han paalagde Lapperne. Ligeledes fendte han
endel Katechismer derop, at Lapperne maatte erholde «ogen Kundskab
om Gud.

Men uheldigvis bare Kongens cedle Vestrcebelser ikke den tilsigtede
Frugt. Kirker og Prcestegaarde bleve vel opbyggede, og hans Exempel
ansporede endog 3 lapste Vredre til at bygge en Kirke iRunala, hvortil
') _^<_._. litt. By. 2, 351. _^rvl6B3<)n 5. 275. N_.u<l_. r«r. BverF. 2. 407 l.
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de hentede Tommeret i Norge, og som de forfynede med en Klokke. Men
man anvendte ikke tilstrcekkelig Omsorg paa de Prcester, der sendtes derop.
Allerede 1608 beretter Kongen, at Prcesterne gjorde Vanskeligheder ved
stadig at bo blandtLapperne ved de nye Kirker og onstede blot at drage
derop engang om Aaret. Dette modsatte han sig paa det Bestemteste.
Vilde Prcesterne ikke bo ved Lapkirkerne, saa burde andre bestikkes i deres
Sted. Men hans Formaning hjalp ikke og endnu senere beretter han
selv, at Prcesterne boede langt nede i Landet og kun engang om Aaret
ved Juletid droge derop og da ferte Brcendevin og andre Varer med
sig og handlede med Lapperne. Kongen forbyder det paa det Strcengeste;
de Prcester, som saa gjorde, stulde afscettes, og andre cmfcettes i Stedet
for dem.') Men hvorfra stulde vel andre tages, naar Missionsinteressen
manglede hos Folket? Vel har der maaste vceret en og anden ivrig Prcest
blandt hine Prcester, men Storstedelen af dem vare ligegyldige, og gade de
ikke bo blandtLapperne, have de vel endnu mindre gidet lcere deres Sprog.
Det er derfor ikke forunderligt, at Lapperne efter Carls Tid endnu
bestandig synes nedsunkne i det samme Hedenstab og Overtro, som
tidligere. 2)

Ogsaa Carl den niendes Son og Efterfolger Gustav Adolf (1611
—1632) tog sig med Iver af Lappernes Omvendelse. Da han havde
bragt i Erfaring, at Prcesterne i Lapland i Regelen ci forstode Lapst,
men prceditede paa Svensk eller Finsk, som da ofte temmelig uvidende
Tolke maatte overscette Scetning for Scetning, og da det havde vist sig
at vcere uhensigtsmcessigt at lade unge Lapper komme til Upsala, hvilket
Carl den niende havde befalet, hvorved de baade bleve afvante med deres
hidtilvcerende (og fremtidige) Levevis, og hvor det forandrede Klima og
Levevis foranledigede, at de Fleste dode, befalede han (fer 1620), at
unge Lapper istedetfor skulde sendes til den Lapland ncermeste Skole i
Pitea, og han befalede Forstanderen for Skolen, Past. Niels Andersen
Rhen i Pitea, at udgive Beger paa Lappernes Sprog, der kunde give
disse Kundskab om det evige Liv, og at meddele dem Undervisning i
Christendommen. Niels Andersen udgav nu en ABC. med et Tillceg, rime-
ligvis indeholdende de ti Bud, Troesbekjendelsen og Fadervor, i en forbedret
Udgave, faa at det fynes, fom om han alt tidligere har bestjceftiget
sig med lapst Litteratur, og han er uden al Tvivl den ferste, som har
udgivet Beger paa Lapst. 1619 udgav han ligeledes paa Lapst „en liten sang-
bog, huruledes messen stall hollas, låses eller sjungas pa Lappiste." For nu
at formaa Lapperne til at sende deres Bern i Skole, anviste Gustav
Adolf en vis Pengesum til derfor at understette disse med Fode,
Klceder og deslige. Nu forst var det, at Lapperne ved at undervises

') lorn_euB 25. V»__t»ren 1863. 43. VaKtaren 1863, 43.
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paa deres Modersmaal og ved at lcese Boger, udgivne i dette, kom til
at forstaa, hvad Christendommen egenlig var og ikke Faa annammede
den med Glcede, som Niels Andersen vidner: „Ogsaa Lapperne ere nu
ved Guds Barmhjertighed blevne Medlemmer af den christelige Kirke ved
Daaben og det hellige Evangeliums Prcediken og have annammet Kund-
skab om Christus, at han formedelst sin bittre Pine og Dod vil forlade
dem faavelsom alle ovrige Christne deres Synder og sijcenke dem det
evige Liv. Derfor ere de nu gjennemtrcengte af stor Glcede og fryde sig
sig hoiligen." ') Ved samme Tid beretter A. Bureus i sin Bestridelse
over Sverig, at Storstedelen af Lapperne ere horte op med deres Trold-
dom, at Hexeri er sjeldent, Mord endnu sjeldnere og Tyveri ncesten uhort.2)
Da det imidlertid var forbundet med Vanskelighed at bevcege Lapperne
til at sende deres Vom til en Skole, der laa, om end teet ved Lapland,
saa dog udenfor det, anlagde Gustav Adolf ved Diplom, udfcerdiget under
hans Fravcerelse under Trediveaarstrigen i Ctettin 20de Juni 1631,
en ny Stole i Umeå Lapmark teet ved Lycksele Kirke, hvilken han
stjcentede Tienden af Umeå, og til hvis Forstander han indsatte Baron og
Rigsraad Johan Skytte, i hvis Familie Patronatet stulde vedblive at
vcere. Ved den faste Gave sit Skolen mere bestemte Indtcegter end ved
de tidligere Stipendier, som det stundom i trange Tider faldt Regeringen
vanskeligt at udrede. Dels af egne Midler, dels ved Gaver af Andre
sijcenkede Skytte Skolen 5000 Rdlr. Solv, som overdroges i Hypothek
mod 8 pCt. til Regeringen, som derfor ved Diplom af ste Novbr. 1634
overdrog den forstjellige Indtcegter i Lapland. Den nye Skole blev
anlagt teet ved Lycksele Kirke, og da Lapperne ikke gjerne vilde sende deres
Vom i Skole, stjcentede Rectoren dem, der vilde det, Forceringer, og det
hjalp.^) Om denne Skoles Tilstand haves der Vidnesbyrd fra 1634 af
Jakob Andersen Bureus, Peder Johnsen, Anders Haagensen, Jakob
Nielsen, Ole Olsen, der lyder faaledes: „Vi Undertegnede gjore vitterligt,
at vi af vor og Umeå Menigheds Sogneprcest, Mag. Ole, ere blevne
kaldede til at overvcere en Examen over den lapste Ungdom, fom besoger
Lyckselestolen i Umeå Lapmark. Vi bevidne, at vi have efterkommet hans
Bnste og hort, at de lapste Bom ere blevne overhorte af deres Lcerer,
vor ovenncevnte Prcest. Forst sang alle Bomene tilsammen rigtigen
Davids Psalmer paa Svensk, faaledes fom de lcenge ere fungne i vort

Fcedrenelcmds Kirker. Derncest lceste de Alle op enkeltvis op af en Abc,

2) Lureu3 41.
2) La 22, Inventarium ec.eleB._e Bveo'ootlloru_n. 1642. I_ineopi« 758 ss. 800 H.

Bl.Nr_._ler, Om Bl_>tte»N3_:ll Bel_(>l_lN i I_vc.__Be_e l,llpui. Bun6Bv_lll 1851,
8. BvediliuB 14. Xett. Umeil 316 t.

') Blom 2, 50. Be__et_er. BvebiliuB 11. Ismer «c Lran _l_BB. tie ?itov!».
IIPB. 1731. 15.
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der ikke blot indeholdt Begyndelsesgrundene, men tillige katechetiste Stykker,
nemlig Herrens Bon, den apostoliske Troesbetjendelse, de ti Bud
samt Daabens og Nadverens Indstiftelsesord, ligeledes Bordbonner,
Morgen- og Aftenbonner. Denne Bog lceste alle Bomene efter den
Vis, som gjcelder i andre Skoler i Landet. Men de, der vare
dygtigere, lceste ogsaa tydeligt op uden Toven de katechetiste
Sporgsmaal efter Luthers lille Katechismus. Desuden lceste de i
Bogen Son- og Festdagsevangelierne, trykte paa Svensk. Alle Bom-
ene i Skolen deltoge deri, tun otte af dem vare noget tilbage, hvilke
om de end ikke vare faa klogtige, strcebte saavidt muligt at naa de
dygtige. Nu begynde alle disse Bsrn at lcere katechetiste Stykker paa
Lapst, for at de kunne undervise deres Landsmcend paa Modersmaalet
i Gudsfrygtens Grundvold. Denne Skoleundervisning og dens Frugter
have overgaaet vor Forventning, da vi indse, at den barbariske
Ungdom ved Guds Naade i kort Tid har lcert Frelsens Grundvold
at kjende, hvilket ellers Skoledrenge pleie at vcere lcenge om at
lcere, og derfor bsr man fcerdeles takle Gud, fom har givet
denne Gjerning et heldigt Udfald, og man bsr ci ncegte de fromme
Mcend, fom have indrettet denne Skole og stjcenket den Gaver og
den Dag idag holde den vedlige, den dem tilkommende Hceder,
men efter Guds Forjcettelse ville de visseligen erholde Guds Velsignelse
til Lsn."')

Foruden Skolers Anlceggelse havde ogsaa Regeringen fremdeles ved
Prcesters Anscettelse og Kirkers Anlceggelse strcebt at fremme Christen-
dommens Udbredelse i Lapland. Ifolge et Haandstrift af Ole Pedersen
Niurenius, der levede paa Gustav Adolfs Tid, hvilket sindes anfert hos
Schesser, var der dengang i Umeå Lapmark en Prcest samt Skolen,
hvorfra Bemene aarlig udgik til at undervise de fra Kirken Fjerntboende,
i Pitea tre Prcester, og da Lapperne ci her havde langt til Kirke, tnnde
de flere Gange om Aaret faa Guds Ord at hore, i Luleå en indfodt
Prcest, Tvrnealapmart havde ingen seerlig Prcest, men Prcesten i Tornea
besogte Markederne.

Alle disse Bestrcebelser bleve heller ikte uden Frugt. Om Lycksele-
stolens Tilstand have vi ovenfor talt, og fra Skolen i Pitea vare tre
unge Lapper udgaaede, fom bleve Prcester for deres Lcmdsmcend og
erholde godt Lov af Baaz i hans Kirkehistorie for Nidkjcerhed i deres
prcestelige Gjerning. Ogfaa blandt Lapperne i det Hele taget var en
Fremgang til det Bedre tydelig at spore. Hvad det Udvortes angik, da
viste de sig opmcerksomme ved Gudstjenesten, deltoge med Lyst i Psalme-
scmgen, saa at de endog satte en A3re i, hvem der kunde synge bedst,

') Lail2 802 l.
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fatte stor Pris paa Daaben, saa at de i Almindelighed allerede 8 eller
14 Dage efter Barnets Fodsel begave sig paa den lange og befvcerlige
Reife med det til Prcesten, og de node Nadverens Sakramente med stor
3Erefrygt. Prcesterne viste de megen sErbodighed. Sondagens Hellig-
holdelse iagttoge de meget strcengt, saa at der endog var dem, der den
Dag ci vilde malke deres Rener. Banden og Svcergen afholdt de sig
omhyggelige« fra. Fra deres Trolddomme og Besvcergelser afstode de,
og deres Trommer og Afgudsbilleder edelagde de.

Ogsaa under Christines Regering (1632—54) fortsattes de christe-
lige Vestrcebelser for Lapperne. Prcesterne havde hidtil boet nede iLandet
og langtfra Lapperne, nu befaledes det 1640, at Prcestegaarde stulde op-
bygges i Lapmarkerne, og der blev givet Prcesterne Tilhold at bebo dem.
Flere Kirker bleve anlagte, nemlig ifolge Regeringens Befaling af 1640 i
Arvidsjaur, Arjeplog, Silbojok, hvilken sidste dog kort efter iKrigen med
Norge sdelagdes, og Nasafjell, hvor et Solvvcerk var anlagt 1655. Til
disse 4 Kirker samt Lycksele og lockmol forordnede Erkebistoppen 1640
Prcester. I Arjeplog blev Joh. 01. Hapstadius, i Silbojok Alb. Burelivs
Prcester, de bleve der ci lcenge, og den forste astostes af Johan Nikolai
Lcestadius, den anden af Erik Norceus').

I Tornealapmarkfandtes dengang en gammelPrcest, Georgius iRunala,
om hvis Tcentemaade den Mring af ham til Tornceus, der begravede
ham ved den dervcerende Kirke, vidner: „Her vil jeg begraves blandt
Lapperne, at det kan styrke deres Tro paa de Dodes Opstandelse, som
jeg saa ofte har forkyndt dem, at de igjen med mig skulle opstaa paa
den yderste Dag 2)." Tornceus selv var en af Lappernes dygtigste Mis-
sioncerer. Han fortceller, at da han kom til Tornea 1640, tog han en
dygtig Lappedreng til sig, underviste ham i at lcese og at forstaa Kate-
chismen, derpaa fendte han ham til Lapmarken, at han stulde opholde
sig en Tid hos en, en Tid hos en anden Lap og lcere Bemene at lcese
og at forstaa Katechismen, hvorpaa Bemene underviste hverandre, saa at der
fandtes faa af Ungdommen i Tornealapmark, fom ikte kunde lcese. Om
Gudstjenesten siger han: „Jeg eller Comministeren ere 3 Timer iKirke hver
Dag, medens vi ere der, forst fynge vi Pfalmer og indsve dem, saa
udlcegger Prcesten Katechismussen eller Lidelseshistorien og gjentager det
tre eller fire Gange; naar han kommer ned, examinerer han i det Samme,
det giver saadan Ansporing og Agtsomhed, at det virker mere end en
katechetist Prcediken, og de gamle Kvinder tage ogsaa temmelig til; de
Unge svare godt^)". Tornceus udgav 1648 sin manuals lapponieum,

') litt. By. 2, 354. 1.N8t»6 tortB. 211. Boneller. Liisn. f. f. 17,
274 (har 1644 for Arjeplog og Silbojok).

2) Tornceus 25. 2) Tornceus 26 f.
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Christendommen begyndte nu at udbrede sig i Lapland, men det var
langtfra at alle Lapperne vare omvendte til Christendommen, thi det var
endnu kun en forholdsvis ringe Del af Lapland, som var bleven Gjen-
stand for christelig Paavirkning, som vil kunne stuttes deraf, at i de
Lapmarker, hvor der paa Dronning Christines Tid fandtes 5 Prcester og
11 Kirker, der sindes nu 19 Prcester og 20Kirker. Hun lod 1648 ifelge
Lappernes indstcendige Begjcering bygge en Kirke i Asele paa Kronens
Bekostning for 6000 Rdl. fvenst, dengang en meget stor Sum, hvilken
Kirke nu fra 1648—1652 havde en egen Prcest, men 1653 forenedes
med Anundfje i Icemteland dog med en fceregen Comminister (den forste
Ole Steffensen Gran, en indfsdt Lap), indtil det 1700 blev et eget
Sognekald^). 1650 opfortes et Capel for Kaitomlapperne i Naurilott,
da de havde faa langt til lockmot, men det opbrcendtes tort efter af de
hedenske Lapper Ved samme Tid opfortes et Capel i Sorsele, der
erholdt en fceregen Capellan Men for alle Lapmarkerne var der endnu
kun en Skole, den i Lycksele. Det maa da ikke ansees for forunderligt,
tilmed da Lapperne streifede bestandig omkring, at endogsaa langt senere
kan Hogstrom forfitkre at have truffet Folk paa 20 Aar, som endnu
aldrig havde set en Prcest, og at Grape ertlcerer, at de tidligere under-
viste Vom ikte sjelden tomme igjen som voxne Hedninger °). Dertil tom,
at de i Lapland ansatte Prcester ci altid vare ivrige og langtfra altid
forstode Sproget. Naturligst vilde det have vceret, at man var ved-
bleven at faa Prcester ud af de Indfodtes Tal, men stjondt flere af disse
bleve seerdeles dygtige Prcester, mislykkedes det dog i Regelen, saa at de
fleste Indfodte, som bleve Prcester, ved deres Levnet snarere bleve deres
Lcmdsmcend til Forargelse end til Opbyggelse og godt Exempel. Blandt
saadanne ncevner Lcestadius Pastor Sjul Granberg iArjeplog og Arvids-

om hvilken Hogstrem siger, „at den holdes for den bedste af alle, som i
tidligere Tider ere oplagte." Den indeholdt en lapst Overscettelse af
Davids Psalmer, Ordsprogene, Prcedikerens Bog, Siraks Bog, Luthers
Katechismus, Kirkeordningen, Evangelierne og Epistlerne, Venner, Christi
Lidelseshistorie, Jerusalems idelceggelseshistorie, Ritual og almindelige
Venner. Noget senere udgav Pastor Ole Steffensen Gran i Lycksele,
en fedt Lap, sin eatsebst. __?ar_lii_i (1668) og sin manuals
lapzic»__il?u____ (1669)').

2) Nulpner 4, 325. Liisn. f. f. 19, 63. luuelcl 3, 213. XettersiLst
Umeil 178.

**) Hpgstrsm 415.

') __luBBtrsN norra. 2, 212. Lasn. f. s. 17, 132.
*!) Lasn. f. f. 16, 279. _se_.elB.e_l. llmeil 316.
') Hogstr. 219. V. _V. N. 1803, 287.
«) I_NBt. 2, 378 f.
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jaur, hans Mormoders Morfader, der for Lapperne omtalte 3 Mord,
han havde begaaet fom Student i Upfala, og der som Prcest var forfalden
til Drik og druknede, da han paa en Sognereife feilede over Storafvan,
kom i Klammeri med en Lap, som var Rorkarl, og slog ham med en ixe
for Panden, hvorpaa Baaden kcentrede, og Alle, der vare ombord, druknede.
Ligeledes omtaler v. Westen 3 indfsdte Prcester paa hans Tid, af hvilke
den ene, Oluf Sjerma, var berygtet for Trolddom, de to andre, Lars
Ranglus i Silbojok og Ole Steffensen Gran i Lycksele vare meget lider-
lige og ustillelige, saa at Rcmgius var bleven suspenderet 3 Gange') 2).
Hvad de svenstfedte Prcester angik, da var det Faa, som alvorlig strcebte
at tilegne sig Sproget, ja der var dem, som skjulte deres Fcerdighed
deri af Frygt for, at, hvis Autoriteterne erfarede dette, vilde det blive
dem til Hinder for Befordring andetsteds. Dertil kom, at man ci var
enig med Hensyn til^ hvilken Dialekt man stulde bruge. En Felge deraf
var, at man ci vilde benytte de Beger, fom vare trykte i en anden
Egns Dialekt, hvorved disse bleve saagodtsom übrugelige, stjeudt, som
ovenfor er vist, Dialektforstjellen ikke er overvcettes stor. Under saadanne
Omstændigheder fandt de fleste Prcester det mageligst at prcedike Ordet
ved Tolk, faaledes prcedikede de 6 ferste Prcester i Asele (til 1749) ved
Tolke, stjendt En af dem havde vceret Skolelcerer i Asele og to af dem
vceret Prcester i andre Lapsognes). Ja der var Prcester, der, kjede af
stige Hindringer, vilde indfere svensk (eller finsk) Gudstjenestesprog iLap-
land *l). At under stige Omstændigheder Saameget dog udrettedes, maa
man ret af Hjertet glcede sig derover, men fom ovenfor anfert maa vi
erindre, at det dog kun var en mindreDel af Lapperne, fom vare blevne
alvorligen paavirkede af Christendommen.

Under de fslgende Konger blev Missionsvcertet vedligeholdt i samme
Gang, men ikte udvidet, hvilket vel tildels var en Folge af alvorlig
Christendoms Hensygnen baade hos Konge og Folk og af de politiske
Uroligheder, under hvilke Nasafjell og Silbojok Kirker afbrcendtes af
Nordmcendene 1658. Hvormeget nu end denne Fremfcerd af disse maa
beklages, saa var deres Indfald dog til stor Gavn for Lapperne. Om-
trent 1640 var nemlig et Solvbjergvcerk blevet anlagt ved Nasafjell.
Lapperne bleve nu tvungne til med deres Rensdyr at transportere Malmet
til Silbojok, hvor Smeltehytten var. Denne Transport gik iscer for sig
om Foraaret, og man benyttede dertil ogfaa Hunnerne, fom netop paa

2) Ifolge andre Beretninger, stal Ole Steffensen Gran, der var Comminister i
Anundsjs 1652, Prcedikaut og Skolelcerer i Lycksele 1657, Prcest sammesteds
1673, 1- 1690, have fort et dydigt Levnet; rimeligvis har der vceret to Prcester
af dette Navn (Bodr_,<ler 19).

->) Nulpber 4, 46. «) 11 f.

') Xeta litt. By. 2, 354. Vudst. 7, 37.
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den Tid pleie at kcelve. Blev nu Lappen ked af faaledes at trcelle,
pintes han paa mange Maader. Der fortcelles, at man huggede Huller
i Isen, bandt et Reb om ham og trak ham under Isen fra det ene Hul
til det andet. Sligt skulde ikke give Lapperne Smag for den Tro, de
Svenske bragte dem, og de maatte derfor glcede sig, da Nordmcendene
faldt ind i Landet og edelagde Solvvcerket. Vel optoges det siden igjen
under Carl den ellevte; dog han vidste at filtre Lapperne for stige Mis-
handlinger. Hvad nu de edelagte Kirker angaaer, da opbyggedes Silbo-
jots forst mange Aar fenere (1690), Nafafjells derimod ikke'). I Enon-
tetis byggedes en ny Kirke 1661 (ombygget 1791). Under Carl den
ellevte (1660—1697) blev der 1771 bygget en Kirke i lockmok ifolge
Befaling af 20 April 1667 2), og ved et kongeligt Brev af 1673 befaledes
det, at Lapsognene stulde have deres egne Prcester, da det ci var dem
tjenligt at vcere forenede med fvenste eller finste Sogne. Folgen deraf
var, at Lyckfele sil sin egen Prcest i Lappen Ole Steffensen Gran, og at
Enontekis (Karesuando), som hidtil havde vceret Annex til Tornea, hvor-
til det havde 60 Mil, blev et eget Prcestegjceld med luckasjcerfvi (1675)
og tilmed fik sin egen Capellan, samt at en fceregen Prcest blev ansat i
Asele (1700), der hidtil havde vceret Annex til Anundsjo, hvorfra det
allerede 1676 var bestemt, at det stulde stilles, naar Prcesten i Anundsjo
(Anzenius) dode. Derimod mistede Arjeplog sin Prcest og blev Annex
til Arvidsjaur (1696)^). Lidt tidligere var Silbojok Kirke bleven gjen-
opbygt, efterat en Collekt dertil over hele Landet var bevilget 20 Mai
1690. Ogsaa viste Carl den ellevte sin Velvillie mod Skolen i Lycksele,
idet han 1687 (1690?) udfcerdigede et Dotatiousbrev for den paa de
Gaarde, Dronning Christine havde tillagt den ved ovenomtalte Brev af
1634, hvilke ifolge Reductionen af 1680 stulde have vceret inddragne
under Kronen. Aaret iforveien var der stet den gavnlige Forandring,
at Kongen efter at have indhentet Hernoscmds Domkapitels famt de den-
gang i Stockholm forsamlede Biskoppers Betcenkning bestemte, at Skolen
stulde have sin seeregne Lcerer, saa at den ci mere stulde forestaaes af
Prcesten 4). Ogsaa forestog Erkebistoppen (Oluf Svebilius) og Biskopperne
ved samme Leilighed, at hver Lap stulde have Boger i sin Dialekt, og
at i Katechismussen stulde det forste Bud anfsres fuldstcendigt med For-
budet mod Afguderi. At dette kunde gjores behov, kan man slutte deraf,
at da Franskmanden Regnard 1661 besogte Lapland, fandt han paa en
lille S i Torneatrcest, som Tornceus beretter, tidligere havde vceret brugt

4) _Vet_l litt. By. 2, 355. Lasn. s. f. 17, 277. 18, 63. BoNr_,__er B__M.
801.. 10.

l) _____.B._l_l_uB lortB. 212 ff. 2) Lasn. f. f. 17, 144.
') litt. By. 2, 355. Nulplrer 1, 244. 4, 325. 1. _e. _t__l___3 222. Lasn.

s. s. 17, 126.
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til Offersted, friste Spor af, at der nylig var offret der til Afguderne').
For at hcemme Afguderiet havde Kongen nogle Aar iforveien, da han
horte, at Lapperne endnu gave sig af dermed, befalet Dr. Mathias
Steuchius (vikarierende Superintendent i Hernosand 1682, virkelig Super-
int. 1683, Biskop af Lund 1694) og Landshovdingen i Vesterbotn, Baron
Kruse, at drage om i Lapmarken og fratage Lapperne deres Troldtrommer
— hvilket ogsaa befaledes Lapfogederne — samt rette borgerlige og
aandelige Misbrug. Dette skete, og Dr. Steuchius roses meget for hans
Iver for Lappernes Omvendelse 2). Ogsaa forogede Kongen Stipendierne
ved Upfala Universitet for vordende Lapprcester Under Carl den tolvte
(1699—1718) blev en Kirke anlagt i Kantokeino (1701), en Prcest an-
sattes der, og der forceredes Kirken et lille Bibliothel af finske Postiller
og Bonneboger, som endnu fandtes der, da Buch besogte Kautokeino
1807. Under Prcesten i Kautokeino lagdes hele Landet fra den davcerende
uorste Grcendse ikke langt fra Alten ligetil den russiske Grcendse, ist
for Utsjoli. Til Bedste for disse fjernere Lapper opfsrtes lort efter et
Capel i Afjovara (halvveis mellem Kautolenio og Karasjok) og 1708 en
Kirke i Utsjoki, efter v. Westens Paastand for derved at hcevde disse Egne
som svensk Besiddelse. Dette Forhold vedvarede til Grcendsereguleringen
1751, i al denne Tid var Prcesten i Kautolenio ene Prcest i hele denne
uhyre Landstrcelning

Under de sorgelige Forhold, som Sverig stedtes i ved Carl den
tolvtes Krige, gik det imidlertid tilbage med den lapste Mission. Ten
Prcesterne tillagte Lon og Korn afknappedes mere og mere, hvorved de
kom i stor Ned, og det blev ncesten umuligt at skaffe dem Efterfolgere,
naar de dode. Skolen iLycksele havde ikke bedre Vilkaar, de den tillagte
Pengemidler erholdt den ikte eller tun tildels, og 1717 var det gaaet
faaledes tilbage med den, at der med Nod og Nepfte kunde ernceres 6
Drenge ved Skolen. Var der faa En og Anden af disse, som var
begavet nok til at kunne sendes til Gymnasiet i Hernosand, havde han
Intet der at leve af, men maatte enten tigge sig frem eller underholdes
af godgjorende Embedsmcend og Vorgere, til han kunde komme paa
Universitetet, hvor de lapste Studenter havde dobbelt Stipendium. Folgen
deraf var, at der i de ncestpaafslgende Aar blev faameget desto stsrre
Mangel paa lapsitalende Prcester s).

Saasnart Sverig atter havde faaet Fred, begyndteRegeringen imidlertid
atter med vanlig Iver at antage sig den lapste Mission. 1723 d. 3die Octbr.

4) 4ot» lin. By. 2, 355. Buch 2, 176 f. Hammond 664. 8)«8ren 238.
Stockfleth 140.

«) zot«. litt By. Vol. 2, 470 s.

!) oillon 2. 290 f. 2) 87 diozr. lex. 15, 356 s.
') BvediliuB 20 s.
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udstedte Kong Frederik den forste (1720—1751) en Forordning, hvorved
det bestemtes 1) at der saasnart ske kunde, skulde opfores fiere Kirker og
Capeller i Lapland, 2) at der ikke maatte scelges Lapperne Brcendevin,
3) at foruden Skolen i Lycksele skulde der strax cmlcegges syv andre ved
de lapste Hovedkirker'), 4) at der til disses Opfsrelse maatte indsamles
en Collekt i 4 Aar over hele Sverig, 5) at der ved Skolerne stulde
cmscettes dygtige Lcerere, 6) at der stulde forfattes og tryktes lapste Lcere-
boger2). Denne vise og hensigtsmcessige Forordning fortjener al mulig
Paastjonnelse, stjondt den destovcerre ikte blev til Virkelighed for i Aarenes
Lob, ja endnu den Dag idag ikte er bleven udfort i alle sine Enkeltheder,
Noget, fom vel forst havde sin Grund i Mangel paa tilstrcektelige Lcere-
krcefter senere i Ligegyldighed. Hvorlidt man iovrigt dengang var kommen
ud over Tvangsforholdsreglerne viser den paa Prcestestabets Begjcering
i Rigsdagsafsteden i samme Aar optagne Resolution, hvorved det be-
stemmes, at de Lapper som ikke kunde skaffe Prcestebevis for, at de holdt
sig til en eller anden Menighed stulde fcettes fast og bruges til offenligt
Arbeide, indtil de viste alvorligt Forscet til at komme til Sandhedens
Erkjendelse 3). Ved samme Tid (1728 eller maaste et Par Aar for) vare
de kirkelige Forhold i Lapmarkerne faaledes ordnede: 1) i Angermanlcmd
1 Kirke med Prcest i Asele, 2) i Umealapmart 1 Kirke i Lycksele med en
indfodt lapst Prcest (Ole Gran), og 1 Capel i Sorsele med en indfodt
lapst Comminister (Sigvard Granberg), 3) i Pitealapmark 2 Kirker,
nemlig i Silbojok med en indfodt lapst Prcest (Lars Ranglus) og
i Arjeplog med Arvidsjcmr Capel med en Prcest (Johan Lcestadius),
4) i Lulealapmart 1 Kirke med Prcest i lockmok, 5) i Tornealap-
mark 2 Kirker, i Kautokeino med en Prcest, og i luckasjcerfvi med en
Prcest, hvortil horte et Capel i Enontetis med en lapst Comminister
(Ole Sirma)^), altsaa ialt 7 Kirker og I Capeller samt 7 Prcester og
2 Comministre.

I Overensstemmelse med hin ovenfor omtalte Forordning af 1723
stode Rigsdagsbeslutningerne af 1733 og 1739, hvorved det bestemtes,
at en lapst Bibeloverscettelfe stulde udgives, og Missionen fremmes ved
hele Rigets Vistand. En Direction over Ektlesiastitvcertet i Lapland
blev som Folge heraf oprettet d. 12te lan. 1739, bestaaende af tre
Rigsraader famt paa Embedsvegne Erkebistoppen af Upfala, Univer-
sitetstcmtslerne, lustitstcmtslerne og Vorgemesteren i Stockholm, flere
Collecter paabsdes (1724—26 1734—38) og en Stat til Missionen
blev af Rigsdagen paabudt at fvares af hvert mattlaF (Arnested) i
Landet, intet undtaget, i 4 Aar med 1 Sre Sslv aarlig, hvilken Skatte-

2) z.eta litt. By. 2, 471 s. K!_z2e!___B 2. 109. ') __.eta N. !_.. 3. 116.
<) _Vet_l I. By. 2, 413.

l) Den ene af disse var Kuufamo i Finland.
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periode siden forlcengedes. Denne Plan blev iscer kraftig underststtet af
den fromme og lcerde Vistop Dr. Herman Schrsder i Calmar (1729 —

1744). Over 300,000 Rdl. vare faaledes allerede 1741 indsamlede').
Nye Kirker og Skoler bleve nu anlagte. Allerede i de ncermest forud-
gaaende Aar vare Skoler blevne oprettede i Asele, hvor 6 Bom samt
Lcereren underholdtes af Regeringen, i lockmok (1730) for 6 Bom, nu
anlagdes Skoler i Arjeplog (1743) for 6 Bom, i luckasjcerfvi (1744)
og Folinge (1746). Hensigten med disse Lapstoler var egenlig ikke at
meddele hele den opvoxende Slcegt christelig Undervisning, dertil vare de
for faa, og dertil underholdtes der for faa Bom der, men man haabede
her at kunne have som et Slags Seminarium, hvis Disciple kunde i Tiden
undervise deres egne og mulig ogsaa Andres Bern, ligesom Almuen i
Norrlcmd selv underviser sine Bom. Lapstolerne virkede ogsaa meget
godt, Bomene bleve godt underviste, og den Grad af religios Cultur,
de fvenste Fjeldlapper endnu i dette Aarhundredes forste Fjerdedel besade,
maa vcesenlig tilskrives disse Skoler. „Ten staaer ikte lavere end noget-
somhelst andet Nomadefolks, og det er et'Sporgsmaal", siger Lcestadius,
„om den kan bringes videre". At det tilsigtede Formaal imidlertid ikte
naaedes, hidrorer fornemmelig fra Fjeldlappernes Levevis. Lappen vandrer
stadig om og kan ikte faa Tid til at undervise sine Bom; det lille Telt,
hvor hele Familien er samlet, Bomene skrige, de sEldre passiare, Hundene
staaes, er ikte stikket til Skolestue. Foruden Skolerne med deres Lcerere
var der Katecheter. Te vandrede ikte om, men opholdt sig fast paa
lcengere Tid fnart hos En, snart en Anden. Deres Lon var ringe, den
samme, som Lappernes Tjenestetyende sit, men der var dog ikte Mangel paa
Folk dertil, thi Enhver vilde hellere vcere Katechet, end Tyende, thi han
blev derved fri for at vaage om Ncetterne, at fulte og fryse ved at vogte
Hjorden. De Unge, der havde besogt Skolerne, ogsaa LEldre der vare
fattige eller vanfore, beklcedte disse Poster. Naar en Katechet giftede stg,
afskedigedes han, da dette hindrede ham i sin omflakkende Levemaade.
Saaledes fremmedes og vedligeholdtes Christendomskundstaben 2). Nye
Kirker opfsrtes istedetfor de celdre i Enontekis (1728), i Lycksele (1735
eller 1738), Sorsele (1744), Asele (1748 eller 1750) og luckasjcerfvi,
endelig nye Kirter i Gellivare (1747), Kvickjok og et Capel i Hvitasund
ved Umejaur (for 1770), hvor Prcesten fra Sorsele prceditede to Gange
om Aaret. Hvad den nye Kirke i Gellivare angaaer, da var den opfort
istedetfor Capellet ved Nafriluokt. Da dette var brcendt, holdtes Guds-
tjeneste hist og her under aaben Himmel, og paa et af disse Steder ved

s. f. 17, 133. N_l72eliu3 2. 109. Niggers 2, 554.
2) I_ZeB__l<_. 174-178.

l) N. !_.. 5, 922. Lnzstrsln Korrl. 2, 113. Hegstrsm 539 f. Lasn.



100

Askasjoki, et Par Mil Nord for Gellivare, byggede Lapperne felv en
Treehytte, hvor Gudstjeneste holdtes et Par Gange. Men da Stedet
var mindre tjenligt, fammenkaldtes Lapperne atter til Nafriluokt, hvor
Gudstjeneste holdtes, til Rigsstcenderne ved at hsre om disse Lappers
Ukyndighed i Christendom besluttede at bygge en Kirke for Kaitomlapperne.
Stedet bestemtes 1741 at vcere Nafriluokt, men efter at Missioncererne
Hegstrsm og Pehr Holmbom havde besegl Kaitomlapperne 1742 og
prcediket for dem ved Gellivare, bestemtes det, at Kirken stulde anlcegges
der, og at et Capel stulde bygges ved Killingfuando, hvor der stulde
prcedikes om For- og Efteraar, famt et andet tilfjelds, hvor der stulde
prcediles om Sommeren. Paa Grund af urolige Tider blev imidlertid
Kirken i Gellivare ferst fcerdig 1747. Nye Prcestegjceld oprettedes i Gelli-
vare (1742), hidtil Annex til lockmol, i Felinge i Icemteland (1746),
hidtil Annex til Lith, hvor Lapperne hidtil ganske havde manglet Guds-
tjeneste t Modersmaalet, og i Enontekis (1747), desuden stiltes Arjeplog
fra Arvidsjaur, men fik Silbojok til Annex (1734), hvilket saaledes op-
herte med at vcere et selvstcendigt Prcestegjceld. Desuden ansattes nogle
Prcester eller Missioncerer, som stulde have Opsyn med, at Alt gik siikke-
ligen og ordenligen til, og stulde vcere de svrige Prcester til Hjcelp, iscer
ved Skriftereifer og Husbeseg, stulde paa deres Reiser samle Lapperne i
de dertil forordnede Capeller og Kirkestuer samt vcere tilstede ved Visitat-
serne. Ved 1744 var der altsaa 10 Prcestegjceld og 6 Skoler, af hine af-
traadtes imidlertid et, Kautokeino, til Norge 1751. For de ved Storsjekapel
(Herjedalen) boende Lapper prcedikede Brugsprceditanten i Ljusnedal nogle
Gange om Aaret, og de havde desuden i det Mindste senere (1794) en
Skole og en Katechet. Ogsaa i Asele omtales en Katechet (1780), „der
underviser Lapperne i Christendom og lceser i Postil for dem tilfjelds,"
han fynes at vcere forstjellig fra Skolelcereren, maaste han var en af de
ovenfor omtalte Missioncerer').

Regeringen lod sig det ogsaa vcere magtpaaliggende, at Lapperne
sil Guds Ord at hore i deres Modersmaal. Man havde tidligere sogt
at fortrcenge Lapst dels ved Finsk, dels ved Svensk, men det havde
navnlig for det sidste Sprogs Vedkommende vist sig at vcere umuligt,
undtagen for de sydligste Sognes Vedkommende, og det dog kun til-
dels 2). Derfor havde ogfaa til henved den Tid den Ustik at prcedike
ved Tolke vedligeholdt sig, i det Mindste i Lulealapmark, men vel ogsaa
andetsteds, thi Peter Forssberg, Prcest i Asele til 1749, var den forste

') 191. Nulpder 3, 69. 104. 4, 325. Hegstrem 541 ff. Liisn.
f. f. 17, 126. 133 f. 277. 353. 19, 63. 20, 160 f. XetterBtest Hmes 173.
183. I'uuela 3, 74.

2) Hpgstrom 538. I_N3t2_liu. 223. Bhr Kurzer lapl. Beschreibung. Uebers.
Hannover 1704. 14.
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Prcest, som havde prcediket paa Lapst i Asele Lapmark'). Men 1723
forordnedes det, at Ingen maatte blive Prcest iLapland, uden han lunde
Lapst, og Hogstrom bevidner, at ved hans Tid (omtr. 1745) prcedikede
alle de lapste Prcester, baade de lapst- og de svenstfodte, Lapst 2).
Prcesterne visiterede jcevnlig, men de forstode fjelden at tale Sproget^),
det Samme var naturligvis Tilfceldet med Biskopperne. En stor Glcede
forvoldte dog Biskop Nik. Sternel af Hernosand (1728—1744) Lapperne,
da han visiterede i Luleå Lapmark. Han havde nemlig ladet sin Prcediken
overscette paa Lapst og foredrog den saa vel, at Lapperne godt forstode
den 4). Ligeledes synes det, som om Vistop Dr. Olaf Kjorning (1746
— 1778) har set sig istand til paa sine Visitatser at tiltale Lapperne i
deres Modersmaal. Han visiterede oftere med stor Omhu de forstjellige
Lappemenigheder, besogte saaledes lockmok 1749, Folinge 1750, Tornea
Lapmarks Menigheder 1751, Lycksele og Pitea Lapmark 1754, Gellivare
1764 osv., og forvissede sig paa disse Visitatser om Lappernes gode
Fremskridt i sand Christendom For bedre at kunne bestemme, hvilken
lapst Dialekt der stulde foretrcekkes til Skriftsprog og for at gjennemse
adskillige til Trykken bestemte Boger, holdt Missioncererne og Prcesterne
et Mode 1743, hvilket dog ikke bragte noget videre praktisk Resultat").
Imidlertid udkom der dog 1755 en lapst Overscettelse af N. T. i Stock-
holm ').

Ved denne Tid havde Lapland en overordenlig dygtig og nidtjcer
Prcest og Missioncer i Mag. Peter Hogstrom. Han er fodt 10 Novbr.
1714 ved Sundsvall og gjorde sig forst betjendt ved et Skrift „fornuftige
Tanker om Gud", der fremkaldte saameget Bifald, at han paa Grund
af dette fritoges for theologist Embedsexamen, og at det blev lagt til
Grund for de theologisie Forelcesninger i Abo. Han blev 12 Mai 1741
ordineret til Prcest og drog nu op til Lapland. Lapperne ved Gellivare,
navnlig Kaitomlapperne vare saa berygtede for deres Vildhed, at ingen Prcest
vovede sig derop. Utugt, Mord og Rov gik i Svang iblandt dem. Som
ovenfor bemcerket, besluttede Rigsdagen, at en Kirke stulde bygges her, og
Hogstrom tog ikke i Betcenkning at modtage Kaldelsen til Prcest i Gellivare,
hvor det, efter at han 1742 tilligemed Missionceren Pehr Holmbom havde
bessgt Egnen, besluttedes, atKirken stulde bygges, og den 24 Novbr. 1742
udncevntes hav til Sognepræst i Gellivare. En Kirke og Prcestegaard stulde

b) Nulplier 4 IM. p. 4. «nv_l _<eta N. L. 8, 230 ff. Kt_vx_-I_uB 2, 117
«) Hogstr. 417. B^szreu 13.
7) Vormbaum. Evangelist Missionshistoria. Stockholm. I. 4, 59.

') Hegstr. 548. I._eBtclcl. 136. Lcisn. f. f. 19. 64.
2) Hegstr. 544. !.«_;.ad. tort.. 317.
') Hegstr. 548. I__eBt»6. 134.

Hegstrem 547 f.
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nu bygges, men denne blev forst fcerdig 1746, hin 1747. Til Medhjcelper
fik Hogstrom Johan Zeltberg, der den 21 Juli 1747 opbrcendte Vuolle-
sitalappernes fornemste Offersted ved Eaino, Syd for Gellivaredunduri,
hvor 5 Sceiter eller Afgudsbilleder og uhyre Osserhoie af Rensdyrsben
brcendtes. Der fandtes ogsaa den beromte Troldoxe, som Lappen Knud
Mikkelsen Pari. i Efteraaret 1745 tog derfra, men siden angerfuld til-
bagegav med rig Erstatning; den gjemtes siden ved Gellivare Kirke, men
er nu forsvunden. En Skole med en Lcerer blev 1756 oprettet i Gelli-
vare. Det lyttedes Hogstrom, der var en alvorlig Prcedikant, ved sin
Nidkjcerhed, ved sine idelige Reiser omkring til Lapperne og ved sin
Undervisning at vinde dem og bsie deres Hjerter til Herren. Han har
forfattet en Beskrivelse over Lapland, der tilligemed Scheffers Skrift og
Pastor Linder i Umea's Afhandling i Låsning for folket 16—20 Aargang
ere Hovedvcerker til de fvenste Lappers og deres Missions Historie. Han
vedblev dog ikke lcenge at virke som Missioncer i Lapmarken, 1748 for-
flyttedes han til Skellefteå, hvor han dode 1784, men vedblev ogsaa der-
fra med Iver at tage sig af Lapperne').

Af de andre Prcester, som dengang fandtes i Lapland, var der Ingen,
fom var en indfodt Lap; destovcerre havde de fleste Lapper, som bleve
Prcester, fort et forargeligt Levnet 2), dog vare nogle af Prcesterne fodte i
Lapland og ljendte saaledes Sproget fra Grunden af. Dette var navnlig
Tilfceldet med den lcestadiste Familie, der i flere Slcegtfolger var Prcester
i Arjeplog, nemlig forst Johan N. Lcestadius (fra omtr. 1660), dennes
Son Johan Lcestadius og dennes Son Johan Lcestadius (1- 1755), af
hvilken Familie atter i dette Aarhundrede flere have vceret og den Tag
idag ere Prcester i Lapland, blandt hvilke iscer Lars Levi Lcestadius og
Petrus Lcestadius (Missioncer i Pitea Lapmark 1826—1832) have gjort
sig bekjendte, og hvilke vi siden skulle ncermere omtale. En anden i Lap-
land fodt dygtig Prcest var Provst Pehr Fjellstrom i Lycksele (fedt 1697
i Silbojok, hvor hans Fader var Prcest), Skolelcerer i Lycksele 1719 og
Prcest sammesteds 1739, Provst 1755, dod 1764, om hvem Lcestadius
vidner, at Ingen har i den Grad som han virket til Christendommens
Udbredelse i Lapland. Ham have ogsaa de lapste Religionsbsger og
Bogsproget hovedsagelig at takke for deres Opkomst, og hans Tilsiyndelfer
siyldes for en stor Del de Foranstaltninger til Missionens Fremme, som
Regeringen traf. Ligeledes omtales den 1751 afdode Pastor Johan
Tornberg i luckasjcerfvi fom en dygtig, vel oplyst, from og sagtmodig
Mand. Han havde vceret Prcest i Kautokeino i 13 Aar, i luckasjcerfvi

') __.etc» n. __.. 1747, 22 ff. 32. __.UL3.lSl_. reBll Zeunoin _Xc.rrll.ncl oetl l__»pp-
lancl. Btue!_liolm 1834. 2. 112 ff. Hegftr. 544. Liisn. f. f. 17, 134 f.
29, 225.

2) Budst. 7. 37. Hegftr. 537. 544. I__eBt»cl. l«rt8. 378 s.
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i 32 Aar. Overhovedet var Lapland netop dengang (1750) forsynet med
de dygtigste Prcester, det maaste nogensinde har havt'). Prcesterne i
Slutningen af det 17de og ind i det 18de Aarhundrede pleiede, naar
Lapperne om Loverdagen kom til Kirkepladsen at bibringe dem Christen-
domskundstaber, og da der ingen lapste Boger fandtes — eller dog kun
faa — maatte de blive ved at gjentage en Sag, til den faaledes var
befcestet i Tilhorernes Hukommelse. Desuden reiste de om; naar en
Horde var nogenlunde samlet paa en Egn og ikke havde saa travlt med
Renerne, navnlig i December, Januar og Februar, reiste de did, kaldte
Lapperne sammen, underviste og overhorte dem i deres Hytter. De Disciple,
som vare udgaaede fra Lapstolerne, bleve da saaledes atter og atter svede
i, hvad de havde lcert, og stundom varede disse Overhoringer i to til
tre Dage, saa at Christendomskundstaberne ret alvorlig indprcegedes i deres
Hoved og Hjerte 2).

Imidlertid fandtes der endnu mange Levninger af Hedenstab blandt
Lapperne. Ehrenmalm, der 1741 var i Asele, erllcerer det for at vcere
hans Overbevisning, at Lappernes Christendom var lun Hykleri, og be-
grunder denne Antagelse, dels paa deres Levnet, dels paa den Sky. de
have for alle Fremmede, ifcer Prcester, dels paa deres Ulyst til at tale
om Religionen og deres Vane at gjemme Ben af Rensdyr og andet Vildt
i Trceerne fom Offer, dels paa deres Vane at sige Ja til Alt, hvad den
siger, der staaer over dem. Ogfaa omtaler Hogstrom den ogsaa i svensk
Lapland herskende Gudsbespottelse at aftvcette Daaben, her maaste dog fnarere
det i Daaben givne Navn, fom ogsaa her ansaaes for uheldigt, navnlig
hvis der kom Sygdom paa. 1738 blev der fra en Kaitomlap taget tre
Afgudsbilleder, 1742 opkom en heftig Strid mellem to Lapper, fordi den
Ene havde fonderslaaet de Horn og Ben, den Anden havde opreist for
sine Guder. Det var ifcer paa de Steder, hvor der havde vceret mindre
nidkjcere Prcester, eller paa afsides Steder, som Prcesterne ikke tidt nok
havde kunnet besoge, at saadanne Levninger af Hedenskabet havde holdt
sig, hvilke saameget desto vanskeligere lode sig udrydde, som Lapperne
havde stor LErbodighed og hoie Tanker om deres Forfcedre og holdt Alt,
hvad de gjorde for stort og priseligt, samt ansaa hines Tider for lykke-
ligere end de davcerende

Hvad der iovrigt ogsaa gav Missionen et betydeligt Opsving i
Begyndelsen af det 18de Aarhundrede, var v. Westens Birken blandt de
norske Lapper. 1723 fik v. Westen Brev fra Provst Niels Grubbe i
Umeå, som udtalte sin Glcede for ham over hans Gjerning og under-

') Ehrenmalm 90 f. Hegftr. 498 f. 504 f.

') I_«eB.__cl. 51 ff. 273. _>'ov_l 4ot__ N. !_.. 8, 236.
2) I_NBt. 404 s.
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rettede ham om, at han vilde tilholde Missioncererne i sit Provsti til at
reise tilfjelds til Lapperne om Sommeren. Ogsaa Provst Mag. Burman
i Icemteland forsikkrede v. Westen i Svarskrivelse paa et Brev, denne
havde tilsendt de fvenste Prcester 1723, at der stulde blive taget alvorlig
fat paa Missionsgjerningen. Jens Kildal var ligeledes et Redstab til
mange fvenste Lappers Omvendelse, han var i luckasjcerfvi 1726 og
virkede der til stor Velsignelse. Veklageligt var det imidlertid at omvendte
norste Lapper bleve, naar de kom over til Sverig, fcengslede og straffede
for tidligere Trolddomskunster.') Ogsaa maa det beklages, at Svenskerne
tillige havde politiske Formaal med deres Mission, nemlig gjennem denne
at tilegne sig Herredommet over de norste Lapper. Dette maatte gjore
Nordmcendene mistcenkelige ligeoverfor de fvenste Missionsbestrcebelfer og
bevcege dem til at modarbeide disse, s. Ex. da den svenske Biskop omtrent
1716 befalede Vefsens og Ranens Lapper at sende deres Bom til Umeå,
Asele og Lyksele Skoler, hvilket de norste Missioncerer af politiske Hensyn
maatte forbyde. 2)

Alle disse Vestrcebelser bleve heller ikke uden Frugt, men dog var der
endnu mange Egne af Landet, ifcer paa afsides liggende Steder, eller hvor der
ikke havde vceret nidkjcerePrcester, hvor Christendommen blot fandtes i Navnet,
og hvor mangeLevninger af gammelOvertro og Trolddom, ja ligefrem Afguds-
dyrkelse fandtes. Imidlertid maa man med Henfyn til deres Overtro bemcerle,
at Nybyggerne i denRetning i mangeHenseender ikke gaveLapperne noget efter,
og at megen af deres Overtro ogsaa var kjendt hos os flere Aarhundreder
efter Christendommens Indforelse (f. Ex. at gjore Lofter til Kirker i Nod
og Modgang), ja for en stor Del endnu, ligefom vi jo ogfaa, stjondt
vi ville gjcelde for et christent Folk, have vore Troldmcend, Hexemestre,
kloge Mcend og Koner, eller hvad de ellers hedde. Stor Lyst til at

hore Guds Ord gav sig tilkjende paa mange Steder, saaledes fortceller
ihr (1700), at Lapperne ofte drog 30 til 40 Mil for at komme i
Kirke, hvortil det dog maaste har vceret en medbestemmende Grund, at
de der kunde trceffe hverandre. Paa sine Steder (mod Nord) fynes
Lappernes Kirke- og Altergang dog mest at vcere en udvortes Skil, thi
om Eftermiddagen efter at de havde vceret til Alters, lunde de godt
drikke sig fulde. Ja der var endog dem, der for at undgaaMulkt, hvis
de ci besogte Kirken, leiede en fattig Lap til at gaa i sit Sted. Banden
og Svcergen hortes paa sine Steder aldrig, paa andre derimod hyppigere,
og i Enontetis vare Eder noget af det forste, Bomene lcerte af Forcel-
drene. Ssndagsvanhelligelse var paa sine Steder saa fjelden, at der var

') Hegstrem 173. V. 4. N. 1803. (Krape til eu deslcrifninF slver Lnnn-
te__iB 3ol_u) 7, hvor Forf. bemcerker. at EnonteliS Kirke i den Retning anscaes
sor hjcelpsommere end de norste Kirker.

') Hammond 478. 496. 522. 845.
. ') Hammond 654.
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Lapper, der gjorde sig Samvittighed af paa den Dag at malke deres
Rensdyr, paa andre derimod almindeligere, ifcer var dette Tilfcelde med
de Lapper, der stadig kom til Norge, hvor der ingen Forstjel gjordes
paa Sondag og Sognedag. Deroppe var Rentyveri ogsaa almindeligt,
og der var neppe Nogen, der gjorde sig Samvittighed af at bestjcele den,
der havde stjaalet fra ham. Ligesaa gik Brcendevinsdrikkeriet i hoi Grad
i Svang i de nordligere Lapmarker, og allerede fmaa Vom bleve af For-
celdrene trakterede med Brcendevin. Derimod brode de sig ikke om, at
deres Bom stulde lcere Noget, i Enontekis var der saaledes til 1792 en
Omgangsstolelcerer, men Forceldrene bleve i Regelen kjede af at have
ham hos sig, til Bomene havde faaet blot nogen Fcerdighed i Stavning
og Indenadslcesning, og da der blev oprettet en fast Skole, vilde de ci
lade dem besoge den, for de bleve 10 til 12 Aar gamle. En uheldig
Omstcendighed var det, at i Enontekis forstodes ci de lapste Boger, saa
at Lapperne foretrak at blive underviste paa Finsk, hvilket de dog ikke
talte med Bsrnene. Det var iscer iblandt Fjeldlapperne, der navnlig
boede mod Nord, at det stod sig daarligt til med sand Christendom, med
Skovlapperne og i det Hele taget mod Syd stod det bedre til, saaledes
vidner Lcestadius (1827) om Arvidsjaurlapperne, at de ikke stode tilbage
for nogen Menighed i hele Landet i Christendomskundstab og et religisst
Vcrsen.')

I den sidste Fjerdedel af det 18de og i Begyndelsen af det 19de
Aarhundrede var det iovrigt gaaet meget tilbage med den lapsie Mission.
Interessen for den tabte sig i Sverig med Christendommens Forfald
under Konger fom Gustav den tredie, Brcendevinsbrcenderiernes ophoiede
Beskytter og Talsmand. Tvertimod Dronning Christinas og Carl den
Iltes Rescripter og tvertimod Givernes Bnste med Hensyn til deres
Pengedotationer til Lycksele Skole udstedte han den 17de Decbr. 1773 et
Rescript, hvori han paa Forestilling af Landshovdingen og Direktionen for
Ekklesiastikvcerket befalede, at Stolebernenes Antal skulde indstrcenkes fra 10til
6, og at de Penge, som derved indvandtes, stulde bruges dels til at lonne en
Prcest med til Nybyggerne, dels til at understotte disse med Korn i de forste
Aar efter deres Boscettelse. Man formente nemlig, at Indretningen af
Skoler ikke var et kraftigt Middel nok til at fremme Christendommen i
Lapland, om ikte Foranstaltninger derhosbleve trufne, hvorved Lapalmuen kunde
formaaes til at blive bosiddende, saa at den sikkert kunde naaes af Prcesterne
og nyde behorig Undervisning i Christendommen. 2) Det er her den
scedvanlige vantro Tale om, at Civilisation bor gaa forud for Christendom,
men det var jo ogfaa en vantro Regering, Sverig dengang havde.

1803. 205. 221 H. 1804, 4 lt*. Thr 15 ff.
2) BeNr_,cler 13 11.

') I__eBt_l_liuB 304. 380.401. I_NBt_,cl_uB kortB. 9. 81szreu 11 l. V. _V. N.
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Hvad Prcesterne i Lapland angaaer, da bleve de ogsaa daarligere
og daarligere. Vel fandtes endnu En og Anden, fom med Iver tog sig
af Lapperne og sin ovrige prcestelige Gjerning, saaledes den celdre
Sundelin, en indfodt Lap, som Lcestadius giver det Vidnesbyrd, at han
ncesten er det eneste Exempel, man har, paa en retstaffen, ordenlig og
udmcerket Prcestemand af dette Folk,') men de bleve fcerre og fcerre.
Der var vel flere, der toge sig deres Arbeide ligesaa let, som den Ca-
pellan i luckasjcerfvi, som Vlom omtaler, der om Vinteren reiste derop
med Fogeden, opholdt sig der i 8 Dage; i den Tid dobte han alle Bom-
ene, kastede Jord paa Ligene af alle dem, der i Aarets Lob vare dode,
prcedikede, uddelte Sakramentet, underviste, confirmerede hele Ungdommen
og havde endda Tid nok tilovers til at spille Kort. 2) Nogen Opmuntring
for dygtige Prcester gaves der ikke, thi i Lapland gjaldt ved Befordringer
kun Alderssystemet, og de dygtige Prcester sogte derfor gjerne fra
Lapland, heller ikke bestrcebte Prcesterne deroppe sig for at udvide deres
Kundskaber, hvorom det bor vcere et Vidnesbyrd, at ved Aaret 1828
havde der paa tre unge Prcester ncer i 50 Aar kun vceret en eneste af
de lapste Prcester, som havde taget Pastoralexamen. Et Vidnesbyrd om
deres Skikkelighed turde de mange Afskedigelser og Suspenderinger blandt
de lapste Prcester vcere.

Hvad Skolerne i Lapland angaaer, da blev, som ovenfor bemcerket,
Antallet af Disciplene i Lycksele 1773 sat ned fra 10 til 6, og det gik i det Hele
taget tilbage med Undervisningen.^) Vel opfortes nogleKirker, idet Mnonio-
nista Capelmenighed 1788 fik Ret til at opfore en Kirke og faa en Prcest, Asele
(1780), Frostvigen (1794), Hotagen(l794) og Lycksele (1795) sit nye Kirker,
og helt nyeKirker opfortes i Volgsjo eller Vilhelmina(fcerdig 1794), Dorothea
(1800), Etensele (1810 eller lidt senere), og vel oprettedes nye Embeder,
idet Asele deltes i 5 Sognekald: Asele, Vista eller Fredrita (1795 Ca-
pelmenighed 1790) Bergvattnet eller Dorothea (1799, Capelmenighed 1790),
og Vilhelmina (1812, Capelmenighed 1783), og idet Lycksele 1821 og 1822
deltes i tre: Lycksele, Stensele (Capelmenighed 1815) og Sorsele, men
Alt dette stete ncermest af Hensyn til Nybyggerne. Dog opfortes i Slut-
ningen af Aarhundredet et Capel for Lapperne i Fatmomate, hvorhen
Prcesten i Vilhelmina 2 Gange om Sommeren maa reise op for at prce<
dite for Lapperne, som paa den Tid ere omtrent 30 Mil fjernede fra
Vilhelmina. Et lignende Fjeldkapel fik Comminister Festrin i Undersåter
Lapperne og Svenskerne til at bygge i Handol, og andre lignende findes
') I_cestilcliliB 136.
2) Blom 2, 50.
'1 l__eBl_lciiuB 274.
4> Lasn. s. f. 20, 161. 3e__r_,_.er 13 11. Xe.ter.teclt Umeå 316 l.
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1801 ophorte Directionen over Ettlesiastitverket i Lapmarken, og Be-
styrelsen af den lapsie Mission gik over til Kantslergillet, der bestod af
Kcmtsleren ved Rigets Akademier og Bestyrelsen for Oplysningsvcefenet.
Det oplostes 1809 og blev afloft af Cancellistyrelsen, der da indtil 1833
bestyrede den lapste Mission. 2) I Missionen indtraadte 1820 en
vcesenlig Forandring. Hidtil havde der vceret 7 Lapstoler ide fvenste
Lapmarker, nemlig fuldstcendige Skoler i Asele, Lycksele, Arjeplog, lockmok,
Gellivare og halve Skoler i luckasjcerfvi og Karesuando (der efter Enon-
tetis' Afstaaelse til Rusland sit en halv Stole 1813). I en fuldstcendig
Lapstole underholdtes paa offenlig Bekostning 6 Lapborn, som der erholdt
Undervisning, Kost og Betlcedning under deres Ophold, hvilket sccdvanlig
varede i to Aar. I denne Tid erholdt de den for Almuen nodvendige
Undervisning i Indenadslcesning og Christendomskundstab og erholdt deres
Kost hos Skolelcereren. Om en saadan Skoles Tilstand meddeler Fri-
herre Hoggn^r, der 1828 besogte Lycksele Skole, Folgende: „Hvert andet
Aar blive 6 Bom fra 10 til 12 Aar gamle optagne i Skolen i Lycksele,
hvor de uden Betaling erholde Bolig, Kost og Undervisning. De staa
under seerdelesOpsigt og Veiledning af en gammel, cervcerdig Stolelcerer,
der, selv fodt i Lapland, taler Disciplenes Sprog og til Fuldkommenhed
tjender deres Stikke, Sceder, Fordomme og overtroiske Meninger. Hans
Hovedformaal er Bomenes moralske Opdragelse, derfor lever han ganske
og aldeles med dem, forlader dem heller ikte i deres Legetimer, og de
Smaa synes med barnlig Kjcerlighed at hcenge ved den gamle Mand.
Undervisningen bestaaer i Lcesuing, Skrivning, Kirkesang og Religion;
vi have bivacmet Examinationen, og stjondt vi ikte kunde forstaa et Ord,
have vi dog fuldkommen kunnet overbevise os om, at Bomene lceste og
streve temmelig flydende, og at de paa flere vistnok temmelig lette Eporgs-
maal, som vi lode Lcererne forelcegge dem, gave ganske rigtige Svar.
Foruden Lapperne, som blive optagne frit, kunne ogsaa Nybyggernes
Bom besoge Skolen mod Betaling." I denne Skole har der fra 1715
til 1851 vceret underviste 569 Bom med en Gjennemsnitsudgift for hvert
Barn af 180 Rdlr. Desuden fandtes der ogfaa Katecheter, hvis Be-
stemmelse det var at meddele Lapperne Undervisning i Hjemmet. De
Lapper, hvis Bom paa Grund af det begrcendsende Antal ikke kunde faa
Plads i Skolen, kunde af Prcesten forlange, at faa en Katechet til sig,

i Allesnole eller Gillesnaule (Sorfele), Tarna (Stensele) og Alkavare
(Kvickjoy.')

2) _>'? I,llB32mliuz Orebro 1839. Vol. 2. 409 ». 418 il. B^szreu 12.
") Liisn. f.f. 17, 126. Belir_,cler 17 li.

') H.rnc_t. 3> 186. Ln ZBtr_,_n 8«6r_12. 35. 36. NulpNer Vdotu. 1, 246. I_le-
-Bt2cliuB 43224 _I. I_,_eBt_l6iuB lc>rt3. 410. 416. 430. _se__erB teclt I,'mell
144. 150. 178. 183. 310. Lasn. s. f. 18, 257 f. 264.
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hvilken da opholdt sig hos en saadan Lap hele Vinteren, i hvilken Tid
han underviste Bomene og sit fri Kost. Ogsaa kunde Prcesten paalcegge
de unge Lapper, som han traf meget svage i Christendomskundstab, at
tage Undervisning hos en Katechet. Stolelcereren fik i Lon scedvanlig 54
Tonder Korn og nogle smaa Pengebidrag, for hvilken Lon han stulde
underholde Bomene; Katecheterne vare meget siet aflagde, i Arjeplog fik
faaledes den forste Katechet 3 Rdlr 16 Sk. speciemM, de to andre
2 Rdlr. 32 St. Heri indtraadte nu 1820 den Forandring, at i
Asele, Arjeplog, luckasjcerfvi, og Karefuando bleve Lapstolerne ophcevede.
I Asele ansattes to Katecheter som Prcesten stulde have Tilsyn med, i
Arvidsjaur 2, i Arjeplog 4 samt en Missioncer, der stulde tilhore begge
de sidste Sogne, i luckasjcerfvi og Karesuando en Missioncer og Katecheter.
Lenningerne bleve ikke store, for en Missioncer 25 Tonder Korn,
for en Katechet 8 Tonder,') saa at det ikke er med Urette, at Lcestadius
anmcerker:2) „En Missioncer har tre hovedsagelige Uheld at vcere udsat
for: at drukne, fulte ihjel og fryse ihjel. Missioncerens Embede bestaaer
i ved Siden af Sogneprcesterne og uafhcengig af disfe til alle Tider af
Aaret at besoge Lapperne under deres Omvandringer og gaa dem til
Haande med Lcere og Undervisning famt ifcer have Opsyn med Kateche-
terne. Han maa faaledes idelig vcere paa Reiser, og da hans knappe
Lon, der ved forsijellige Omstændigheder f. Ex. Kornprisernes Dalen, ofte
bliver langt ringere, ikke tillader ham at leie Lapper til at lodse ham fra
et Sted til et andet, maa han reise alene og er ofte udsat for at fcette
Livet til." Ifolge den nye Indretning skulde Katecheterne hver i sit
Distrikt stadig reise om og i Lappernes Hytter undervise deres Vom,
Missioncererne stulde ligeledes hver i sit Distrikt drage om, besoge Lap-
perne, gaa dem tilhaande med Lcere og Undervisning og i Scerdeleshed
inspicere Katecheterne. Denne nye Indretning synes imidlertid ikte at
have mange Fortrin for den gamle, der fynes langt bedre, og fom det
ikke er godt at vide, hvorfor den blev opgivet. Den kriticeres med megen
Skarphed af Petrus Lcestadius, hvis Mening tiltrcedes af Zetterstedt og
Engstrsm.3) Lcestadius var selv Missioncer i Pitea Lapmark 1826—1832(dod
1842 som Prcest i Vibyggera), og som saadan og som fodt i Lapland havde han
al Leilighed til at blive opmcerksom paa Fortrinene og Manglerne ved begge
Indretninger. 4) Han viser, at Lapperne i hans Distrikt vandrede om paa en
Strcetning af 4—500 fvenste Kvadratmil i et Belte tvcers over fra den
bottniste Bugt til Ishavet, de udgjorde 200 Familier, som for det Meste
leve i nogen Afstand fra hverandre; kunde nu Missionceren reise hver

2) NoZzntzr 110. I_coBt_lcliu3 164 l. 171. Lasn. f. f. 17. 126 f.
') X ett. limet. 185. Ku 8 8 __-«____ 8»6rll 2, 39.
i) I_3_Bt_l<liu3 178 lk. By. biogr. lex. 8. 373 11.

') l.nZ3trsm ssclrll 2, 37.



Dag, hvilket paa Grund af Veirliget og Foret langtfra er Tilfceldet,
vilde han, Reifedagene fraregnet, ikke kunne vcere synderlig mere end en
Dag ad Gangen paa hvert Sted. Den Undervisning, han saaledes vilde
kunne meddele, vilde ikke have stort at sige. Og dog stulde han efter
Instruktionen navnlig tage Hensyn til denne, om det egenlig Prcestelige
er der i den ikke Tale. Og dog vilde Missionceren navnlig i den Hen-
seende kunne udrette noget, naar han faaer hver Familie besogt, trceffer
dem i deres egne Huse, trcenger ind i deres daglige Forhold og derved
faaer Leilighed til at give sine Formaninger et mere fceregent Prceg, end
han kan det i sine Prcedikener. Ogfaa kan faaledes noget Tilsyn med
Katecheterne oves, stjondt dette er mere tilsyneladende end virkeligt. Hvad
nu disse angaaer, da har den nye Indretning vcesenlige Mangler fremfor
den gamle. Vel vare Katecheterne bedre underviste end de tidligere, de
uddannedes af en Prcest mod fceregen Betaling (58 Rdlr.), og stulde vcere
dulige til at undervise i Skrivning. Men imedens de gamle Katecheter
vare ugifte, have disfe faa stor Lon, at de kunne gifte sig, og blive derved
uskikkede til og utilboielige til stedse at drage om, de fore vel Journal
over deres Vandringer, men den er ofte fingeret. Selv dygtige Kate-
cheter f. Ex. Lars Persfon klagede over, at de Intet kunde udrette. Og
hvorledes stulde de vel kunne det? Katecheterne skulle reise om, men kunne lun
vcere 1 a 2 Uger ad Gangen paa hvert Sted. Lad ham nu begynde at
lcere et Barn at stave, hvor vidt naaer han i den Tid, og hvad kan
Barnet, naar han kommer igjen om et Aar? Og hvilken Undervisning
kan vel meddeles i Laphytten? Blev end den der tidligere meddelte Un-
dervisning daarlig, i Skolen bleve dog nogle godt underviste, her ingen.
Og kunde end i Begyndelsen nogle Forceldre fortscette Undervisningen,
Katecheten gav, fordi de felv havde lcert noget i Skolen, faa vilde disse
med Tiden blive fcerre og fcerre. Dertil kommer, at Fattiges Bsrn
Intet kunde lcere, fordi de intet havde at give Katecheten at fpise, hvor-
imod tidligere mange af hine med Glcede fendte deres Bsrn til Skole,
hvorved de fparede at ssrge for dem et Par Aar.

109

En anden Urimelighed, som i det Mindste til 1827, fandt Sted i
Arjeplog, hvor der var 4 Katecheter, var den, at de hvert Aar ombyttede
Distrikt, hvorved Undervisningen naturligvis led, og de forsommelige
Lcerere fandt et Paasiud i, at Andre havde lcest med Bomene, til at
uudgaa Dadel, for at disse Intet lcerte.') Dertil kom, at Mange af Kateche-
terne fynes at have vceret udygtige Perfoner, „de lcere Lapperne at drikke og
den civiliserede Verdens Udyder," siger Engstrsm, der mener at det Bedste
vilde vcere at indleie Lapbsrn hos Vsnder, der stulde vplcere dem i Lcere-
bogen og Lcmdvcesenet. 2)

') I,NBt2<llU3 159.
2) Luzzztisln B_,6r_l 2. 37. 40.
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Man lnnde vel under saadanne Omstændigheder fristes til at spsrge
om Grunden til en stig Forandring i Missionsforholdene. Denne frem-
gaaer heller ikke klart. Det fynes, som om den celdre Indretning har vceret
noget vel kostbar, fordi det gik her, som allevegne, hvor man har Til-
ladelse til at scette Udgifterne paa offenlig Regning, idet Staten, der jo
stulde underholde Bsrnene ved Skolen, maatte betale allehaande Rekvi-
siter og Fornsdenheder. Men den nye Indretning turde maaste dog
have vceret den kostbareste. Man fandt, at Skolerne og Menighederne
vare i en daarlig Tilstand og tilstrev det den gamle Indretning, istedetfor
det snarere turde tilskrives de i Lapland gjceldende Regler for Procsters
Befordring. Her gjaldt udelukkende Ancienniteten, og det gik der fom
her i Landet, jo stsrre en Menighed var, og fslgelig jo mere der var
at bestille, desto celdre og mere udlevede Prcester havde de, ligesom ogsaa
denne Befordringsmaade ikke just er opmuntrende for dygtige Mcend.')
Endelig fynes man at have indvendt mod Skolerne, at de der underviste
Lapbsrn forsvenstedes og afvcennedes med den nomadiste Levevis, hvilket just
ikke var eu Ulykke, da det vilde have vceret meget gavnlig baade med Hensyn til
Christendom og Folkedannelse, om Lapperne bleve et agerdyrkendeFolk, hvilket
Landets naturlige Beskaffenhed i de fleste Egne ikke er til Hinder for. Aar-
sagerne fynes fnarest at have vceret foruden hine paapegede dels Übekjendt-

siab hos de Schrende med de virkelige Forhold i Lapmarkerne,2) dels
maaste ogfaa den famme Ringeagt mod Prcesternes sjcelessrgende Virksomhed
og Overvurdering af Undervisningsvcesenet, der hos os omtrent ved
famme Tid bevirkede mange Præsteembeders Nedlceggelse eller Fortrcengelse
ved ordinerede Skolelcerere. Allerede 1827 var den omkringvandrende
Undervisningsmaade ved at astsfes af den faste, idet Lars Persson mod
Anordningen havde givet sig til at holde fast Skole, for dog at udrette
Noget. 3)

Det var just ikke glcedelige Viltaar, den lapste Mission faaledes var
undergivet, Undervisningen og Oplysningen fyntes at ville gaa tilbage
istedetfor fremad, de to Missioncerer, der indtil omtrent 1827 synes at
have vceret uordinerede^) havde et aldeles uoverkommeligt Arbeide og
en saa ringe Lsn, at de fristedes til at se sig om efter Fortjeneste paa
anden Maade eller at blive hjemme at passe Huset, om de ellers blot
nogenlunde stulde tomme ud af det, Prcesterne vare for stsrste Telen
dels forsommelige dels gamle og uduelige, desuden udgjorde Lapperne i
de fcerreste Sogne Hovedmassen af Befolkningen, thi Nybyggernes Antal
tiltog siden Slutningen af forrige Aarhundrede paa sine Steder overor-
denlig stcertt, faaledes i Vilhelmina, hvor de 1790 udgjorde 200, i 1830

') l.c«Btll<liu3 31. 2) I__e3t_l6illB 272.
') I.«e8tll<!lu8 276. *») Blom 2, 51.
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1600.') Derved kunde Prcesterne mindre godt faa Leilighed til at und-
drage deres fvenste, bosatte Sognefolk deres Arbeide for at hellige det til
Lapperne. Det var faaledes kun en ringe Del af Aaret, at disse kunde
faa godt af Prcesterne, om Sommeren vare de hsit oppe tilfjelds, om
Vinteren langt nede i Landet i Egnene om den botniske Bugt, saa at
det egenlig kun var, naar de paa deres Vandringstog kom forbi Kirke-
pladfene, eller naar de kom der til Markederne, at de kunde nyde godt
af Gudstjenesten iKirkerne. Derfor blev der ogsaa om Sommeren et Par
Gange holdt Gudstjeneste i Fjeldkapellerne, ved nogle af hvilke var ansat
en Comminister f. Ex. i Ta'rna, der faa, naar Vinteren kom, og Lapperne
flyttede, blev forladt af hele sin Menighed. 2) Disse Fjeldreiser vare
isvrigt ofte nok besvcerlige for Prcesterne. Saaledes maa Prcesten i Kvickjol
engang hver Sommer reise op til Fjeldkapellet Altavara, den 18 Mile
lange Reise maa han tilbagelcegge tilfods, og da dir paa hele Veien ikke
ikke sindes en eneste Hytte eller et eneste Skjul at ty ind i, maa han felv
medfsre et Telt, der lcesfes paa et Rensdyr. En anden mislig Om-
stcendighed, der hidrsrte fra de to Folkestags Boen i samme Sogn og
deres Benyttelse af famme Kirke, var, at Gudstjenesten maatte holdes
paa to Sprog, thi i Lapmarkene kan Gudstjenesten kun holdes hver anden
eller fjerde Ssndag, da faa Alle komme til Kirke for da ogsaa at treesse
hverandre og afgjsre timelige Forretninger med hverandre, hvorimod de
andre Sondage kun de, som bo i Ncerheden af Kirken, besoge denne.
Derfor kan der ikke godt, fom det under den danske Negering i Slesvig
med saa stor Retfcerdighed var anordnet i dets blandede Distrikter, vcere
stiftevis Gudstjeneste i begge Sprogene. Lcestadius beskriver den blan-
dede Gudstjeneste, som den var i Arvidsjaur 1827, hvor Z af Ind-
vaanerne vare Lapper, faaledes:^) „For Alteret bruges Svensk eller Lapst,
eftersom Tilhorerne synes at vcere talrigst af det ene eller det andet Folk.
Vonnen for Prcediken holdes paa Svensk, hvorpaa Fadervor begyndes
paa Lapst, og hver Tolk beder i sit Sprog. Texten oplceses paa Lapst.
Prcediken holdes forst paa Svensk, saa paa Lapst, Nonnerne loeses i det
ene eller begge Sprogene, Altergangsbonnen ligesaa. Psalmerne vcelges
saaledes, at de sindes i begge Sprog, hver synger paa sit, og det gaaer
ret godt, da Ordene ci hores. Paa den Maade bliver Gudstjenesten,
som det let kan begribes, kun altfor let trcettende og Andagten svcekkes,
bedre vilde det vcere at holde Gudstjeneste, hver i sit Sprog. Ved hin
Ordning kan det ci heller ncegtes, at Lapperne blive tilsidesatte for Sven-
sierne, de Bonner, som stulde holdes paa Lapst, ere de, Svenskerne kunne
udenad, men ikke omvendt; og at den Prcediken som gjentages, bliver,
forkortet, er vel rimeligt.

l) __.N3tllcllU3 lortB. 416. 2^ !,NBt»<liuB lorts. 410. 2) I.N3t2cliuB 36
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I Erkjendelse af Mislighederne ved hele Indretningen af den lapste
Mission, indgav Petrus Lcestadius 1831 til Domkapitlet i Hernesand og
til Cancellibestyrelsen en Betcenkning over Undervisningsvcesenet i Lapland,
i Anledning af hvilken han 1832 blev udncevnt til Visitator for Lapland
i de nceste 3 Aar. Han besogte nu alle de lapste Menigheder, undersogte
de dervcerende kirkelige Forhold og forhandlede med Prcesterne om Forstag
til nodvendige Reformer. Disse indgav han da 1835 til Domkapitlet i
Hernosand. Hans Forstag var meget omstcendeligt og indeholdt scerstilte
Forsirifter om Gudstjenesten, Kirketugten, Undervisningsvcesenet o. s. v.
Godkjendt og anbefalet af Prcrstestabet i Lapland og af Domkapitlet ind-
sendtes det i Foraaret 1836 til EMesiastikdepartementet, men henlagdes,
saa at endnu 5 Aar derefter intet Svar derpaa var kommet.')

Under saadanne Omstcendigheder maa man saameget destomere glcede
sig over, at ogsaa Private begyndte at tage sig af Lapperne. 1835 blev
det fvenste M. S. i Stockholm stiftet, og det begyndte strax fra Forst-
ningen af at henvende sin Opmcerlsomhed paa Lapperne, der vel tildels Alle
vare dobte, men hvis Christendom, fom ovenfor bemcerket, dog ikke stod meget
hoit, hverken hvad Oplysning eller Hjertets Fornyelse angaaer. Hvad den
christelige Oplysning angaaer, da erklcererselveDomkapitlet .Hernosand 1835,
at „uden atkaste nogen Skygge paa det agtvcerdige Prcestestab i Lapmarkerne
maa dog enhver finde, at saavel den nomadiste Levevis som det seeregne
Tungemaal gjore det for ncervcerende Tid umuligt at bibringe det lapste
Folk en faa almindelig og fuldstcendig Christendomskundstab som den, der
tilveiebringes i Stiftets ovrige Menigheder." 2) Megen Overtro herskede
endnu paa mange Steder, Lapperne troede paa Spogelser og Hexe, de
de ansaa Nordlys som Tegn paa Guds Vrede, af hvilken Grund de
tudede og hylede, faalcenge et saadant varede. Endnu fandtes der mange
Spaakvinder og Spaamcend blandt dem, og en Ferer, Friherre Hoggner
havde (omtrent 1840), der dog var temmelig oplyst, viste ham et lille
Afgudsbillede, fom han stedse bar hos sig, at det stulde beskytte ham
mod Farer og Sygdom. Engang havde han af Vanvare tabt det i en
Es og var meget utrsstelig derover, men da han kom hjem, var Billedet
kommen lcenge fsr ham. Dette Billede havde han kjobt af en gammel
Hex, og han forsikkrede, at siden han fik det, var der kommen lutter Vel-
signelse og Lykke i hans Hus. Efter mange Betcenkninger viste han sin
Ledsager det. Det var et lille tilsk aaret Stykke af et Rensdyrsgevir,
i hvilket kun en meget levende Indbildningskraft lunde se et Menneske-
ansigts Trcek. Ogsaa andre Beretninger omtale, at Spacming bruges
/1850 Asele Lapmark) navnlig ved Valg af, hvor man stal flytte hen med
Rensdyrene, ligeledes at en for ikke lcenge siden i Sorfele afded Lap

2) BvenBl__l 1.1. 8. I zrBber»ttel3e. BtooliKolm 1836, 21 l.
') By. dingl. lex. 8, 378.
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aldrig noget Aar undlod at offre til et Stenbillede paa Bjerget Dalja-
patte i Sorfele Sogn.') Det var dog navnlig Tyveri og Drukkenskab,
som gik i Svang iblandt dem. Tyveriet var dog kun Rensdyrstyveri,
som er saameget destomere fristende, som det er vanskeligt at opdage i de
store ode Strcekninger. Med Rensdyrstyveriet fslge andre Synder,
navnlig Hcevnlyst hos de Bestjaalne, der da udarter til Slagsmaal, ja
stundom, sijondt sjelden til Mord. Iscer vare Sirkaslapperne i Kvickjot
og Kaitomlapperne i Gellivare de raaeste og mest barbariske, Tyveri,
Slagsmaal, ja til og med Mord horte til Dagens Orden. Dog var
det ikke allevegne faaledes, navnlig hedder det fra Lycksele, at Mord og
Tyveri hortes der saagodtsom aldrig noget til, ci heller til Banden.
Ligeledes hersker der i Almindelighed storKydsthed.2) Lappernes Hovedlast
er derimod deres Drikfceldighed, en Last, de imidlertid ikke ere ene om,
thi ogsaa de fvenste Nybyggere, ja endogsaa Embedsmcendene vare dengang
meget drikfceldige, og Prcesterne toge ogsaa godt not Del i de lystige
Lag, der paa Martedstiderne afholdtes. At Lapperne med faa daarligt
Exempel for Bie ogfaa bleve fristede til at se Livets Glcede og Lytte i
Fylderi, er ikte saa übegribeligt. Dertil kom, at Nybyggerne paa flere
Steder f. Ex. i Karesuando og luckasjcerfvi holdt formelig Brcendevins-
lagere, for hvilke de tilbyttede sig Lappernes Eiendom. Naar nu en
Lap kom til Marked, faa fristedes han paa alle mulige Maader til Druk-
kenskab dels ved Kjobmcendenes Ncerighed, dels ved de gamleSkikke, som
Kjobmcendene ikke fandt sig befoiede til at opgive, og fom de naturligvis
selv havde indfort fra forst af. Naar Lappen kom til Butiken, stulde
han forst have en Velkomstdram, hvorom han selv paamindede, hvis han
syntes, at Kjobmanden var for langsom dermed, derncest sit han endel
Smaasager f. Ex. Synaale o. f. v. til Forcering, hvorpaa han rykkede
frem sin Gave, et Stykke Nensdyrstjod. Til Belonning derfor stulde
nu baade Giveren og alle de Frcender, der fulgte med som Vidner, have
en Dram. Naar nu Handelen begynder, scelger Lappen ikte alle sine
Stind, men i Almindelighed et ad Gangen, thi for hver Handel faaer
han en Dram, eller betinger sig noget Brcendevin, fom han helder i sin
Flaske, og naar denne er fyldt, gaaer han tilbage til sin Hytte, han har
paa Markedspladsen, og scetter sig der eller i en Snedrive med sine
Venner, hvorpaa Drikkeriet begynder. Alt som Brcendevinen begynder
at virke, bliver man muntrere, saa begynder man at synge og hele Sam-
talen gaaer for sig i Poesi og Sang. Man falder hinanden om Halfen

2) I.NBt»aiuB 98. __.«_,._.____,_ lortB. 186 li. Låsning f.f.17, 140. 16, 157.
Xett. llmei 305. jfr. Blom 2, 42

'j No«Bn^r 94 _?. Liisn. s. f. 19. 75. 17. 358. Bcbls_ler 13

2) I___lB_2_!iuB lort3. 133 Xett. Ilmeil 308.
l.uz3tr_»m B_.llr_l I.2i)M. 2, 34.
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Og dog var der ogsaa Lapper, som felte det Syndige i saadcmt
Uvcesen. En Prcest fortceller faaledes (1837), at da han stod og betragtede
et Selskab, der efter et Barfelgilde var forsamlet, „lom En af den, som det
syntes, aldeles vanvittige Flok hen til ham og sagde med Taarer: „Pappa!
(saaledes kaldes i Almindelighed Prcesterne,) du seer nok, at vi vandre
paa vildfarende Veie? — O mit onde, mit bedragelige Hjerte," fagde
han og slog sig for Brystet, „det ferer mig faa uformodenlig i Fare.
Jeg behevede daglig Paamindelse, og jeg har Ingen at tale med om
Gud, Ingen, fom forstaaer mig!" o. f. v. Vi talede lcenge fammen. og
han lovede heitideligen ikke alene yt give slip paa Brcendevinen, men
ogsaa paa alt Ondt, og lade Frelseren raade over ham og helliggjere ham." 2)

o. s. v. eller staaes med sine Uvenner. Under faadan Handelsskik kan
det naturligvis Intet nytte, at Brcendevinshcmdel ikke er tilladt, kun den
sidste Markedsdag er det tilladt at tjebe og scelge Brcendevin, og da
vandrer det Meste af, hvad Kjobmcendene have givet ud, i deres Lomme
igjen, Drukkenskab sees allevegne, berusede fare Lapperne hjemad og veder-
kvcege sig paa Veien ved det medtagne Brcendevin. Saaledes gaaer det
med Drukkenskab hele Markedet igjennem, „fra Morgen til Aften," siriver
en Prcest (1837), „horte jeg i mit Hus idel saakaldet gojkcmde, (d. e.
Sang), den uhyggeligste Lyd, en Mennesterest kan frembringe, — saa
jeg intet Andet, end hvad jeg kunde vente af Hedninger." ')

Saaledes var Tilstanden blandt Lapperne, da det fvenste M. S.,
stiftet i Januar 1835, begyndte at rette sin Opmcerksomhed paa dem.
Kort efter Selskabets Stiftelse havde nogle christelige fvenste Venner i
England stiftet et Hjcelpe M. S., hvis Setretcer blev Gesandtsstabsprcesten
C. Rahmm, forhen londonst Missioncer i Sibirien, 2) og indsendt en Gave
til M. S., som stulde anvendes til et ikte ordineret ungt Menneske, der
vilde paatage sig at virke blandt Lapperne. Ved en mcertelig Styrelse
af Herren var netop ved famme Tid Tanken om at gaa som Missioncer
til Lapland opstaaet i et ungt Menneskes, Carl Ludvig Tellstrsms, Hjerte.
Han var bleven opvakt ved den i Stockholm boende engelske Methodist-
prcest Scotts Prcedikener, havde ved Guds Naade beseiret de mange Fri-
stelser og Anfcegtelser, som vilde rive ham bort fra Herren, og henvendte
sig nu i Sommeren 1833 til Scott, hvem han fortalte, at han ved at
lcese i en Bog om Lappernes Uvidenhed og Elendighed var bleven greben
af en brcendende Attraa efter at bringe dem Evangeliet. Just i de famme
Dage havde Scott uden egen Foranledning faaet en betydelig Pengesum
fra Venner i England til et Missionsforssg i Lapland, og han saa da

') By. »I. 8. Ler»ttelBe. 10. 13.

1) Missionstidning Stockholm 1837. 23.
2) Missionstidning 1837. 23.
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tydelig heri Herrens Finger. Men han skjulte ikke Tellsirom de Betænke-
ligheder, han ncerede, med Hensyn til hans Forehavende. Han forestillede
ham de Vanskeligheder, som Sproget, det barske Klima, den daarlige Fode
og det ode Land vilde stille i Veien for Missionsgjerningen. Men det
havde Tellstrsm Altsammen overveiet. Hvad Sproget angik, da havde
han efter megen Ssgen faaet fat paa en lapst Grammatik paa Latin og
et lapst N. T., ved disse to Beger haabede han at kunne lcere Sproget.
Hvad Klimaet angik, da havde han allerede vcennet sig til at gaa om i
Sneen med bare Fedder uden at have Men deraf. Hvad Feden angik,
da fastede han ofte om Sendagen, da han ci vilde tage mod Arbeidslen
den Dag, og gjerne vilde han vcenne sig til at leve af rsget Rensdyrs-
tjed for at have den Glcede at kunne arbeide i Herrens Vingaard. Hvad
det ede Land angik, da havde vel Tanken om at skulle, saa ung i Troen,
bereves christelige Venner og Enhver, som kunde forstaa ham, fat ham
paa en stor Preve, men i Tillid til Herrens Ord: „Jeg er hos Eder
alle Dage indtil Verdens Ende," vilde han dog uden Frygt vove det,
„thi bliver Jesus hos mig, har jeg da ikke Alt, hvad jeg behever?"
Scott indsaa nu, at Tellstrem var kaldet af Herren til denne Gjerning,
og 1835 opgav denne, der var Maler, sit Haandvcerk for at lcegge sig
efter Lapst.') Da nu det fvenste M. S. ved famme Tid tilsigtede at
paabegynde en Mission i Lapland, greb han da faameget desto hellere
Leiligheden til at gaa i dettes Tjeneste. Det fvenste M. S. henvendte sig nu til
Biskop Frcmzen af Hernesand med Spergsmaal, om Tellstrsmkunde anvendes
blandt Lapperne, blive ansat af Domkapitlet og blive underholdt af M.
S., og det modtog det gunstigste Svar. Biskoppen erklcerede, at Anscet-
telsen af Tellstrsm var netop overensstemmende med, hvad en af Stiftets
Sogneprcester ved samme Tid indtrcengende havde anmodet Biskoppen om
som Noget, der var hsist nsdvendigt for Lappemenighederne, ligesom
ogsaa Domkapitlet ved Modtagelsen af det fvenste M. S.'s Bestyrelses
Skrivelse om Selskabets Stiftelse havde udstedt en Skrivelse til Stiftets
Prcester, hvori det lagde dem Missionssagen paa Hjerte og navnlig hen-
ledte Opmcerksomheden paa Lapperne. Missionsselstabet antog derfor
Tellstrsm fom Katechet den 13de Juni 1836, og den 29de Juni afgik
han til Lyckfele for der af Provst Palmgren (s 1837) og Pastorsad-
juncten N. S. Sundelin (Pastorsadj. 1831, Prcest i Lycksele 1840) end
yderligere at undervises i Lapst. 2) Han modtoges med stor Godhed af
Provst Palmgren, der kort efter dsde, ligesom ogsaa Biskop Franzsn,
der just ved den Tid holdt Visitats der, gav ham al mulig Opmuntring
og viste ham faderlig Kjcerlighed, og i sit Brev til M. S. roser ham

') Missionstidn. 1836, 63.1837, 23. Bcdrsuer 23. Svensk« M. S. Tidn.
Stockholm 1863, 2. Bveu3ll2 »l. 3. ilrsb. 1. 16 l. 21.

') Vormbaum I, 5. 63 ff.
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for hans Flid og siger: „Hans fromme og alvorlige Sind indtog mig
strax. Jeg betvivler ikke, at han vil blive et godt Redstab i Guds
Haand."') Aaret efter antog Missionsselstabet en ung Mand i Lycksele,
Israel Skarin, som havde felt et alvorligt Kald til at virke som Katechet
i Lapmarkerne, og som af Prcesterne havde erholdt de bedste Vidnesbyrd
for god Christendomskundstab og vcerdig Vandel, og atter Aaret efter tog
det et tredie ungt, velanbefalet Menneske, Norberg, i sin Tjeneste. Disfe
tre opholdt sig nu i Lycksele for at erhverve sig Fcerdighed i Lapst under
Veiledning af Pastor Sundelin, der af Iver for Sagen afslog at modtage
noget Vederlag for Undervisningen. Allerede 1838 havde Tellstrem gjort
saadan Fremgang i Sproget, at han i Begyndelsen af Aaret kunde gjere en
Reise omkring blandt Lapperne. Han besogte forstjellige Lapper i Lyck-
sele, Frederika og Degerfors, lceste med Bomene og holdt Gudstjeneste,
men han forefandt Bomene ncesten uden alle Kundskaber, et Sted fandt
han nogle, der vare 12—14 Aar gamle, men kunde blot stave, og For-
ældrene mente, at det ikke var vcerdt at tvinge dem til at lcese, men at
vente, til de selv stammedes ved, at de ci kunde lcese. Undertiden mod-
toges han med Venlighed, stundom derimod ikke, og han kunde vcere
temmelig sikker paa, at naar han et Sted sagde, at han vilde lomme
igjen at holde Gudstjeneste der, da var Hytten brudt ned, og Folkene
flyttede, naar han lom igjen. „Om Nogen af Lapperne har en dunkel
Kundskab," siger han i sin Beretning, „saa have Andre derimod ingen.
Hvad er den bedste Kundskab, naar man ci foler Trang til en Frelser?
En Lygtemand, som tilsidst slukkes i Morket. Jeg har endnu ilte hort
en eneste Lap tale om Syndens Iboen, om et ondt Hjerte, endnu ikte set
nogen alvorlig Sogen." 2)

Da det havde vist sig, at Lidet udrettedes ved Katecheternes Reisen
omkring, saalcenge Mangelen paaOplysning ogLigegyldigheden derfor var faa
stor, besluttede M. S. at cmlcegge Skoler til Ungdommens Undervisning.^)
I Begyndelsen af 1839 aabnede Missionsselstabet tre Skoler i Knasten
i Lycksele (Tellstrsm), Mardsele i Lycksele (Skarin), Badstutrcesi i Sten-
sele (Norberg). Katecheterne ansattes af Domkapitlet, der ligefaavelsom
Vistoppen ncerede megen Interesse for Sagen. Da denne i Juli 1839
var paa Visitats i Umeå, lod han hidkalde de to Katecheter Tellstrsm
og Starin, anstillede en Examen med dem, ved hvilken det befandtes, at
de begge havde „en sikker Indsigt i Christenlcerens Hovedstykker," famt
at Tellstrem besad den Gave at holde lcererige og opbyggelige Taler
over udvalgte Steder af den hellige Skrift. Paa Anmodning af Vistoppen

') By. «. 8. zr3b. 716, 3. 12. Mis si ons tidn. 1833, 62—64.
') Missionstidn. 1842, 2.

') Missionstidn. 1837, 23.
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For imidlertid paa Stedet selv at indhente forneden Underretning
om Missionens Gang, og fordi nogle af Katecheterne begyndte at mis-
tvivle, om de ogsaa kunde rettelig rogte deres Hverv, anmodede M. S.'s
Bestyrelse Comminister A. G. Sefstrsm i Bjuraker ved Huditsval (Upsala
St.) om at visitere Skolerne, hvilket han gjorde iBegyndelsen af 1840.2)
I Knaften var der 11 Bsrn, i Mardfele 12, i Badstutrcesi 15, ialt
altsaa 38, hvilket maa betragtes for et godt Refultat, i Betragtning af,
at Lapfamilie'rne paa Egnen ikte vare fcerdeles mange og ofte flytte, og at
der havde Aaret iforveien hersket Misvcext, som bevirkede, at man kun
faa Steder havde Leilighed til at underholde Skolens Ungdom. Dertil
kom, at det Hele var noget Nyt, og at det Rygte var bleven udbredt
blandt Lapperne, at den fvenste Befolkning havde faaet Tilladelse til at
rydde dem af Dage. Sefstrsm giver Katecheterne det bedste Vidnesbyrd
for Flid, de strcebe ved Selvstudium at udvide deres Kundskaber, lcese
flittig med Bsrnene ogsaa i deres Fritid og omgaaes dem med Kjcerlighed.
Bsrnene vare fra 10 til 20 Aar gamle, ifslge Bestemmelserne stulde d.e
LEldre, som meldte sig, altid have Fortrinet. De bleve indleiede hos
Bsnderne for 22^ Rdlr. aarlig. Bsrnene havde ogfaa gjort gode Frem-
skridt, de vare paa faa Undtagelser ncer flittige, lydige og scedelige og havde
ogfaa afholdt sig fra stcerte Drikke. OgsaaForceldrene og Nybyggerne begyndte
at sijsnne paa Lcerernes Omsorg for Bsrnene, i Mardfele betoges faaledes
Moderen til et af Bsrnene af stor Sorg ved at hsre, at Skolen maaste stulde
flyttes, eller at en anden Lcerer stulde cmscettes istedetfor Skarin. I Badstutrcesi
havde en Ncevning ved Testamente bestemt, at hans betydelige Eiendele efter
hans Dsd stulde anvendes til Oprettelsen af en Skole under M. S.'s
Bestyrelse. Pastor Sefstrsm befsgte Prcesterne i Asele, Vilhelmina, Fre-
drita, Lyckfele, Stensele og Sorsele og fandt dem alle gunstig stemte for
Oprettelfen af Missionssioler i deres Menigheder, ligesom han ogsaa
holdt Sammenkomster med Nybyggerne i Asele, Fredrika, Lyckfele og
Sorsele, som lovede at modtage Missionssioler <d. e. levere Lokale og
Kost til Bsrnene og Lcereren), ligesom ogsaa Nybyggerne ved de tre

talte han over en ham forelagt Text Luk. 11, 9—13 og gjorde det paa en
Maade, fom viste, „at han ille llot i Hast kan finde et tjenligt og
fammenhcengende Udtryk for sine Tanker, men ogfaa at han vel opfatter
og anvender Meningen af, hvad han forelceser af den hellige Skrift."
Vistoppen opmuntrede ham til ved flittig Lcesning af Guds Ord og ydmyg
Ven til Gud alt mere at eve denne Gave og anvende den ikke alene i
Lapstolen, men ogsaa ved alle Leiligheder, hvor han traf sammen med
Lapalmuen.') Ogsaa ved Visitatseu i Lycksele 1842 fandt Biskoppen sig
meget tilfreds med Katecheternes Virksomhed.

') By. »l. 8. zrBb. 5. 27. 8, 6. t?. 2) z z„^ 4 23 l. 5. 13.



118

Skoler lovede at modtage de efter Planen til hver Skole bestemte 18
Bsrn, og det gjennem Prcesterne i Vilhelmina, Arvidsjcmr og Dorothea
af Nybyggere i deres Sogne lovedes at modtage Missionsstoler. Han
forestog tillige Oprettelsen af en Pigestole og navnlig ogfaa af en For-
beredelsesstole saa langt oppe i Fjeldene som muligt og da helst i Sten-
sund (Sorsele Sogn). Endvidere ansatte Pastor Sefstrsm Jakob Olai
Nordenstam ved en Skole, han oprettede i hans Fsdeby, Hornmyra (Lyck-
sele Sogn). Denne havde iet Aar modtaget Undervisning paa M. S.'s
Bekostning, og det var af Domkapitlet bleven M. S. tilladt at anfcette
ham som Katechet. Men han erklcerede det nu for sit inste at fratrcede
den tilsigtede Virkekreds. Aarsagen hertil var en naturlig Undselighed,
der gik over til Mistvivl ved at tcenle paa de store Forpligtelser, han
paatog sig, og sin Uformuenhed til at opfylde dem. Paa Pastor Sef-
strsms Forstag besluttede han fom en Prsve at forestaa Skolen i Horn-
myra et Aarstid. Ille mindre end 10 unge Mennesker anmeldte sig til
at vcere Katecheter, deriblandt to Lapper.')

Ifslge Pastor Sefstrsms Forstag blev i 1840 anlagt foruden Skolen
i Hornmyra, fom I. Olai Nordenstam vedblev at forestaa, da hans
LEngstelse tabte sig under Varetagelsen af sin Gjerning, en forberedende
Skole i Stenfund (Sorsele Sogn) med 12 Bsrn, ved hvilken Lapyng-
lingen Nils Gustaf Enarsson ansattes, 2) Aaret efter (1841) forandredes
Mardfele Skole til en Pigeskole med 18 Disciple, og en ny Skole anlagdes
i Tallsjs (Fredrika), ved hvilken Anders Frederik Olai Nordenstam an-
sattes. Fredrik og Jakob vare Ssnner af Vonden Olof Anderfon i
Hornmyra, en Mand, om hvem Sefstrsm vidner, at i hans talrige Slcegt
findes Brcendpunktet for alt det meget christelig Stjenne, han var Vidne
til i Lapland. Fredrik var Jakob overlegen baade i Kundskaber og Livs-
erfaring, han fulgte hjem med Pastor Sefstrem og erholdt yderligere
Undervisning hos ham, indtil han 1841 anfattes ved Skolen i Tallsje.')
Missionsselstabet havde nu 6 Skoler med 103 Bern. Gjerne havde det
villet cmlcegge en Skole til i Bjerksele (Lycksele Sogn), men Udgifterne
til de allerede vcerende Skoler vare stegne til 3700 Rdlr. om Aaret, saa
at det ikte for Sieblittet turde indlade sig paa mere.*)

1841 maatte Tellstrsm, hvis Helbred havde lidt saameget ved hans
Reiser omkring til Lapperne, at han det sidste Aar slet ikke kunde fore-
tage sig nogen Reise til dem, vende tilbage til Stockholm for at gjenvinde
Helbredet, men 1842 kunde han igjen vende tilbage til sin Gjerning i
Lapland. Samme Aar forbed ogfaa Regeringen Brcendevins Indfsrsel

') Skolerne i Hornmyra, Stensund og Mardfele fynes i de ncermeft paafelgende Aar at
vcere flyttede til Leida, Brattfors og Gafsele, naar, have vi ikke lunnet opdage.

') Missionstidn. 1840, 46. By. »l. 8. _^lBder_ltniuB 6, 12.
') Missionstidn. 1840. 45 ff. By. «. 8. zrBU. 6. 12 t.

l) Missionstid. 1840, 41 flg.
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i Lapmarkerne fra Norge af, ligesom det tidligere var forbudt fra
Sverig af.')

Hvad Statens Mission angik, da bestod den (1841) af to Missio-
ncerer (i Arjeplog og luckasjcerfvi) og 24 Katecheter (i Fslinge 2, i
Undersåter 1, Heda og Oviten 2, Asele 2, Lycksele 2, Arjeplog 3, Ar-
vidsjaur 2, lockmok 2 og en Reisekatechet, Gellivare 2, luckasjcerfvi 3,
Karesuando 2), af hvilke to fil lun 9 Rdlr. hver, samt 3 Skolelcerere
(i Lycksele, Gellivare og lockmok, hvor Skolelcereren tillige er Prcest)
med 6 Bsrn i hver Skole.2) Der dreves altsaa i Lapland en statskir-
kelig og en frivillig Mission, idet denne sidste traadte til, da den fsrste
ikke var tilstrcekkelig. Et saadant Forhold er dog altid misligt, og det
viste sig ogsaa her. Fra forsijellige Sider gjordes det gjceldende, at det
var Statens (Statskirkens) Pligt at ssrge for Lappernes Omvendelfe
og Undervisning, og at det derfor var rimeligere, at M. S. henvendte
sin Opmoerksomhed paa Hedninger i fremmede Lande, hvor der ikke var
en Stat, som havde eller vilde have stig Forpligtelse. Fra en vis
Side betragtet, var dette ogsaa rigtigt. Gjsr Staten Kirken til Stats-
kirke, er det ogsaa dens ligefremme Pligt at drage Omforg for de paa
dens Omraade boende Menneskers christelige Forforg og ikke sky nogen
Bekostning i saa Hensende. Paa den anden Side var det ogsaa den
fvenste Kirkes Pligt at drage Omsorg for Lapperne, fom den ved Daaben
havde optaget i sit Skjsd, og da den jo ikke enten helt eller delvist aner-
kjender Frivillighedsprincips, burde den ogfaa udrede den dertil nsdven-
dige Bekostning, og da den er Statskirke, gjsre det ved Statens Hjcelp, uden at
paakalde christelige Gaver. Forsaavidt havde hine Ret. Men da Staten
og Statskirken saa daarligt havde varetaget sin Pligt, og man ci tcenkte,
den vilde gjsre det bedre, da M. S. derimod havde fundet Naade til at
fremkalde en ny 3Era i den lapste Mission, faa forestog man, at M.
S. stulde overtage den lapste Ekklesiastilfond og dermed Bestyrelsen af
hele den lapste Mission. Vi gjenfinde her den famme Tanke, fom her
i Landet har rsrt sig hos mange Missionsvenner med Hensyn til den
grsnlandste Mission. Men sijsndt der er meget, der taler for denne
Tanke, faa er det dog urigtigt, at et Privatfelstab, der er uden noget-
somhelst kirkelig Bemyndigelse eller Ansvar, optrceder saaledes som den,
der forvalter og bestyrer et brdnet Kirkesamfund. Det er jo ogsaa Noget,
som Missionsselstaberne, der bestandig ere og maa blive en Nsdhjcelp, saa
lcenge Kirken som saadan ikke gjsr sin Pligt, erljende, idet de, saasnart et ordnet
Kirkeforhold indtrceder paa en Missionsmarl, lade denne emanciperefra sig.
Nogle Forstag i ovenncevnte Retning bleve indbragte for Rigsdagen 1844

') By. »l. 8. illsb. 6. 13. 7. 12. 8. 13. Sy. Missionst. 1842, 15.
') Missionstidn. 1841. Till. til N. 10. S. 5.
«) Missionst. 1845, 32.
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—45 dels af M. S. dels af Private, men faldt igjennem. ') Domka-
pitlet i Hernosand forestog famme Aar, at Statens Lapsioler stulde for-
sges til 4, i hver af hvilke 6 fattige Bsrn stulde have friKost og Logis
og Undervisning, og det antog, at de formuende Lapper for Betaling
stulde lade deres Bsrn undervise ved Skolerne. Endvidere stulde Lap-
bsrn fcettes i Kost hos Nybyggere og hos dem oplceres og undervises.
Udgifterne til Lapland vilde derved stige fra 3700 Ndlr. til 4600
Rdlr. Bestemmelse blev truffen i Overensstemmelse hermed ved Negl.
for Ekklesiastikvcerket i Lapland af 14 April 1846.2)

Direktionen for Etklesiastilvcerlet i Lapland var ifslge Rigsdagens
Beslutning allerede bleven ophcevet ved kongeligt Brev af 28 Novbr.
1835 fra Udgangen af 1835 at regne, dets Bestilling overtagen af Ellle-
siastikdepartementet og dets Fonds (33,592 Rdlr.) afleverede til Stats-
kassen,^) og nu bleve endelig Forholdene ordnede ved det nye kongelige
Reglement for Elllesiastilvcerlet i Lapmarken af 14de April 1846. I
dette hedder det: „Da de hidtil gjceldende Bestemmelser om Undervisningen
i Lapmarkerne ci svare til Formaalet dermed, bestemme vi efter at have
indhentet Erklceringer af Befalingsmandene i Icemteland, Vesterbotn og
Norrbotn famt af Biskoppen og Domkapitlet i Hernsscmd, at fra 1847
stal fslgende Reglement gjcelde: Vsrneundervisningen i de lapste Sogne
stal bessrges i 3 faste Skoler, i lockmok, Gellivare, Arjeplog famt en
i Lycksele. I andre Sogne, hvor Sproget er svensk, indaccorderes lapste
Bsrn ved Prcesternes Omsorg hos Gaardmcend at oplceres paa Svensk
eller i luckasjcerfvi og Karesuando paa Finsk. § 2 Hver Skole stal have
sit Distrikt, Bsrn fra andre Distriker kunne komme der, hvis der er Plads.
Kun Bsrn af lapste Forceldre modtages. § 3 Forceldrene skulle betale
Omkostningerne, for de Fattiges Bsrn oprettes Fripladser efter Biskoppens
og Domkapitlets Bestemmelser i Forhold til Follemcengden samt Elkle-
siastilfondens Status. Stedets Kirleraad bestemmer Valget af Frieleverne.
§ 4 To Skoler have to Afdelinger, en lavere (hvori lceres Lcesning, Re-
ligion, saameget som er nodvendigt til at blive consirmeret, Sang, Skriv-
ning, Regning), en hsiere (fuldstcendig Dygtighed i at lcese og skrive
Lapst og Svensk, Religion, Geografi og Historie, praktisk og theoretist
Regning, Geometri, Naturlcere og Sang). § 5. Den lavere Afdeling
varer to Aar, dog hvis Nogen er dygtig, maa han dimmitteres for. I
den hoiere Afdeling forlcenges Tiden til 3—4 Aar. § 6. Frieleverne
faa Kost og Klceder. § 7. Hvo fom optages i Skolen, stal vcere mindst
10 Aar. § 14. Hver Morgen begyndes med Sang, Lcesning af et Ka-

2) Svensk fiirfattnings samling 1835, 77. Lasn. f. s. 15, 233.

'! Missionstidn. 1815, 32. By. __l. 8. i_rBb. 10, 9.
2) Missionstidn. 1845. N. 4. (Till.) 10.
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pitel af Bibelen og Bsn, ligeledes forholder man sig hver Aften. § 16.
Skolelcereren stal ikke alene undervist i Skolen, men ogsaa skaffe hele
Skoledistriktets opvoxende UngdomLeilighed til at erholde Undervisning. Hele
Undervisningsvcesenet i Skoledistriktet staaer under hans Opsigt, dog maa
han benytte Bistand, hvortil Ekklesiastikfonden hjcelper ham. § 17. Skole-
lcereren stal staa Prcesten bi ved hans Husforhsr. § 18. Dertil skulle
alle Menighedsmedlemmerne indfinde sig. § 19. Skolelcereren stal soge
at formaa Forceldrene til at undervise deres Bom, gjore disse det ikke,
kunne Bsrnene tages fra dem og oplceres paa deres Bekostning. § 25
—26. Hvor der baade findes lapste og fvenste Menigheder, der
stal Gudstjenesten holdes paa begge Sprog, den Gudstjeneste, fom
har de Fcerreste af sit Sprog, holdes sidst, dog holdes svensk (finsk)
Gudstjeneste fortrinsvis sidst. § 26. Skal Gudstjenesten holdes i tre
Sprog, holdes lun to Gudstjenester, det talrigste Folks Sprog anvendes
til den ene, de andre Folks Sprog anvendes stiftevis under Gudstjenesten,
dog prcedikes der i begge Sprog. § 31. En Gang om Aaret holdes
Husforhsr i alle Egne af Pastoratet. Er der Lapper i Ncerheden skulle
de indfinde sig dertil. § 45. Skolelcereren stal vcere ordineret og for-
staa Lapst, det er uafviselige Vilkaar. § 59. Opsigten over alle Menig-
heder og Skoler i Lapmarken stal fores af to Visitatorer, fom hvert andet
Aar skulle visitere i alle Menigheder og Skoler. Det nordre Distrikt
udgjores af Arvidsjaur, Arjeplog, lockmok, Gellivare, luckasjcerfvi, Kare-
fuando, det fondre af de andre Sogne. § 60. Visitator stal ufravigelig vcere
kyndig i Lapst og udncevnes af Tomkapitlet efter de lapste Prcesters For-
stag. § 63. Visitator stal passe paa, at der ci er Mangel paa lapste
Boger i Menighederne og Skolerne.')

Dette Reglement er det bedste, fom endnu er givet for de lapste
Forhold og kunde fortjene at tages til Exempel i de norste Lapfogne.
Kun er det ci godt at se, hvad Biskoppen faaer at gjsre i Lapfognene,
det synes ncesten, som om Visitatorerne fortrcenge ham. Det har ogfaa
vist sig at vcere vanskeligt paa mange Steder ifcer i de nordlige Lap-
marker at sinde Nybyggere, fom kunne og ville tage imod Lapbsrneue 2).

Katecheternes Virksomhed iLapmarkerne havde ikke vceret uden Frugt,
hvilket allerede kan spores deraf, at nyt Liv og Missionsiver ogsaa be-
gyndte at rsre sig blandt Nybyggerne, blandt hvilke der i det Hele taget
findes meget christeligt Liv^), og mange Gaver indkom fra dem til det
fvenste M. S. i taknemmelig Anerkjendelse af det Gode, der ved det
bleve deres lapste Naboer tildel. Katecheterne virkede dels ved Skolerne,

>) Svensk fers. saml. 1846. Nr. 23.
2) Missionstidning Nr. 4 (Till.) 10.
') Stockfleth 165.
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dels ved i deres Fridage at drage om blandt Lapperne. Der fporedes
nu Fremgang til det Bedre, i Regelen modtoges de vel af disse, og
deres Ord hsrtes gjerne. Mange rsrende Trcek, som vise, at der dog
ogsaa rerte sig aandeligt Liv blandt Lapperne, sindes optegnede i Kate-
cheterenes Dagbsger og Indberetninger. Saaledes hedder det den 15
Januar 1842: „Idag bessgte mig en ung Lapkvinde fra Asele Lapmark,
hvis Ansigt antydede, at noget Vedrsveligt var paa Fcerde. Jeg spurgte
strax om, hvorledes hun befandt sig, hun fvarede: „Nogenlunde, til
Legemet." „Men hvorledes lever din Sjcel," spurgte jeg, hvorpaa hun
med Taarer udbrsd: „Al! jeg var iforgaars paa Marked i Lycksele og
var af mine ncermeste Slcegtninge buden til Bryllup; jeg frygter for, at
min Jesus blev tabt der." Rsrende var det at se hendes Pdmyghed,
rsrende at hsre hendes Hunger og Tsrft efter Retfcerdighed. Jeg hen-
viste hende, faagodt jeg kunde, til det Guds Lam, fom borttager Verdens
Synder, og fom aldrig forkaster nogen eneste Sjcel, som af ganske Hjerte
vil ssge ham, men byder Alle, der fsle sig besvcerede af deres Syndighed
og aandelige Fattigdom, at komme til ham, for at sinde Hvile for deres
Sjcele. Jeg fagde hende ligeledes, hvor nsdvendigt det er hver Dag
ved flittig Brug af Naademidlerne at holde Hjertet aabent for lefu
Aands styrkende Naade paa den fmalle Vei gjennem Jammerdalen, og
forsikkrede hende, at saalcenge hun paa den Maade ssgte og attraaede at
have sit evige Alt i Jesus alene, saa vilde hun aldrig miste ham, men
paa den anden Side af Graven faa ham at fe Ansigt til Ansigt og
mcettes af en Salighed, hvis Herlighed er faa stor, at intet iie har
fet den ofv. At famtale, faalcenge vi begge havde snsiet, kunde ikke
lade sig gjsre, da hun var paa Reise, og jeg sysselsat ved mit Arbeide
i Skolen')."

Den 5 Juni 1842: „Idag besogte en ung Lapkvinde mig, som bad
mig skrive et Brev i aandeligt Anliggende til En af hendes Venner.
Her sil jeg Leilighed til at fpsrge, om hun fogte lefus med al Flid,
men betagen af Sorg sagde hun, at hun havde strcebt at leve et aande-
ligt Liv i Christus siden sin forste Altergang for to Aar siden. Hun
beklagede sin Mangel paa Kundskaber, men allermest, at hun enten var
falden eller snart vilde falde ud af Naaden, efterfom hun daglig fristedes
af siet Selskab til Verdens Daarsiaber, men derimod var der Ingen, som
vilde eller lunde tale med hende om det ene Nsdvendige. Rsrt ved
hendes Klage og forladte Tilstand, cmfaa jeg det for nsdvendigt og til-
lige faligt at anvende hele Dagen til at undervife hende 2)."

Den 20 Januar 1849: „Vi kunne ikke noksom takke og prise den
almcegtige og barmhjertige Herre, som har ladet sit Aandepust treenge

') Misstidn. 1843, 30. ') Misstidn. 1843, 32.
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ind iblandt Bernestaren. Den allerfsrste Anledning til Taknemmelighed
mod Gud for denne Naade gaves ved de katechetiste ivelser, da et og
andet Barn afgav Svar, som vidnede ille alene om dyb Eftertanke, men
ogsaa om Indflydelse af Guds Hellig Aand. Og hvor overrastede bleve
ikke Lcererne, da de en Dag fandt Bemene samtalende om det ene Nod-
vendige, Sjcelens Frelse. Et Slags Sorgmodighed hvilede over deres
Ansigter og paa Spsrgsmaal om, hvad der bedrovede dem, svarede En:
„Jeg finder, at jeg er en stor Synder, derover sorger jeg." En Anden
sagde: „Jeg tcenker, mine Synder ere saa store, at Gud ikke kan forlade
mig. Jeg har ikke siddet med Opmcerksomhed og hort paa Guds Ord,
paa det at jeg deraf kunde famle mig Oplysning om min Sjcels Salig-
hed, men hastet med mine Lectier, paa det at jeg stulde overgaa de
Andre. Jeg har et stolt og hovmodigt Hjerte, jeg har troet, jeg var
bedre end mine Skolekammerater, men jeg er vcerre." En Tredie talte
atter til den Anden og fagde: „Mit Hjerte er haardt. Vi have hort
om Hedningerne, der regnes for mere ukyndige end vi, hvor begjcerligt
de hsre paa Guds Ords Forkyndelse og anfe Guds Ord, naar de faa
det, for deres sterste Skat, men vi daarlige Bom, vi fcette intet Pris
paa Guds Ord, men lcefe og hore paa det med Ligegyldighed. Vi ere
vcerre end Hedningerne." Det turde ci behove at tilfoies, at man ved
faadan Leilighed talte til Bomene om deres og Alles Frelfer og hans
dyrebare Forsoning, samt den Naade og Salighed, han vilde give dem,
om de vilde annamme ham og blive ham tro."

„Dagen efter denne glcedelige Tildragelse, yttrede et af de Bern, fom
Dagen iforveien vare nedfcenlede i Bedrevelse, at j?et felte sig mere be-
roliget af den Fremstilling, som igaar blev given, og skattede med Glcede
og Taknemmelighed den Fordel, at det var kommet til Skolen at faa
Oplysninger og Raad om Sjcelens Salighed. Tilsidst sagde det: „Jeg
tcenker mange Gange paa de gode Folk, Missionsselstabet, som hat ind-
rettet Skolen iblandt os. Jeg kan ikke takke Gud, som jeg ber, for
saadan Godhed. Jeg faaer nu Gud min Frelfer at kjende, fom jeg ille
kjendte fer." Dette udtaltes med faa glade Miner og faadcmne Gebcerder,
som vidnede om, at det var Hjertets Sprog."

„Nogen Tid derefter opstod atter en Bevcegelse blandtBemene. Da
klagede En blandt dem over sit haarde Hjerte og sagde, at han nok nu
havde Leilighed til at here og modtage Undervisninger, saavelsom For-
maninger til Omvendelse, men Hjertet er saa ondt og fordcervet, det
elsker Synden. En Anden atter yttrede, at han ofte havde tcenkt paa
Frelseren og hans Lidelse og Ded for vore Synder, og det har gjort
ham ondt, da han ved, at hans Synder endogfaa forsgede JesuPlager;
men naar jeg tcenter efter, fagde han, faa plager jeg Frelseren endnu
med mine Synder. En Tredie sagde, at han ofte havde tcenkt paa at
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omvende sig, men da var den Tante opstaaet, at han stulde opfcette
Omvendelsen, til han blev celdre, hvorpaa en Anden svarede, at saa-
danne Tanker kom fra Dicevelen, thi vor Lcerer underviste os for nogle
Dage siden om, hvorledes den onde Aand indskyder onde og forfsreriste
Tanker i vort Hjerte." Sluttelig omtalte En, hvorledes hans egne For-
celdre og Paarorende havde lagt Hindringer i Veien for hans Vandring
til Skolen. Hvor ulige vare ci disfe den Moder, fom lom fra Fjeldene
ned til Skolen og havde vandret over 30 lange Mil (thi Milene i
Fjeldene ere ille lorte) med et diende Barn paa Armen for om muligt
at faa et af sine celdre Bsrn, der var 15 Aar gammelt, optaget i Skolen.
Omendsijsndt Vandringen havde vceret besvcerlig for hende, ansaa hun
sig alligevel for lykkelig, om hendes Vegjcering kunde bifaldes. Hendes
Fslelser vare meget bevcegede. Under Samtalen, fom angik Selskabets
Formaal med Skolen, udgsd hun mange Taknemmeligheds og Glcedes
Taarer og snstede, at Missionsvennernes Virksomhed for hendes og de
Svrige Lappers Vel aldrig maatte ophsre."

„Vi vende tilbage til Bomene. Ncestledne Jul skete den forste Dimis-
sion ved Skolen (i Laxsje). Da udvandrede 9 Disciple, alle mere eller
mindre grebne af Christendommens Aand. Vi forbigaa Afskedens bittre
Stund, Erindringen derom er endnu smertelig baade for Bom og Lcerere.
Det var et rsrende Syn denne Udvandring, og dertil kom ligeledes den
Kjcerlighed, hvormed Bsrnene omfattedes baade af LEldre og Ingre ved
Skolen. Velmente insier, ledsagede af Taarer, Formaninger og Ad-
varsler, ledsagede af Gaver, de ledige Pladser efter de bortdragne Bsrn,
lort sagt Alt, det Ene med det Andet, prcedikede stcerlt og mcegtigt, at
sterst af Alt er Kjcerligheden. Endnu engang Farvel, I Elskelige,
paa Vandringen gjennem Verden, til hvilken vi ogsaa maa regne Fjeldene,
og Menneskehjertet er jo der, som allevegne, i sin vomvendte Tilstand et
Vcerksted for Rcenker, Vold og Forfængelighed."

„Hvad Bibeludbredelsen og Afholdssagen angaaer, faa er der bleven
virket derfor baade i og udenfor Skolen ved Formaninger til at forfyne
sig med Guds hellige Ord og opmcerksomt at lcefe samme. Udenfor

„Men ogsaa blandt de celdre Lapper sinde vi Spor af Velvillie og
sundt Omdomme om Missionsstolen. Blot en eneste Lap maa tale, og
dette maa da vcere nok for iieblikket. „Visselig," siger han, „visselig
maa Missionsstolerne vcere en Guds Barmhjertighed for det lapste Folk."
Til denne Velvillie maa vi ogfaa regne det, at i det sidstforlobne Halv-
aar er der ikke bleven holdt et eneste Missionsmede, uden at et eller
flere Ombud fra Fjeldene have vceret tilstede, og at den lapste Arbeids-
forening bliver ved med at sende Gaver fra Kvinderne til Skolen, famt
at Spsrgsmaal er bleven reist blandt Lapperne om, hvorledes Missions-
moder stulde kunne blive afholdte paa det nogne Fjeld."
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Skolen, naar Lcererne ere blevne kaldede til andre Byer der at holde den
scedvanlige Husandagt. Bibler have fundet Afgang og ere ogsaa blevne
lceste, som oftest med varagtige Indtryk om Ordets evige Sandheder.
Ogsaa udenfor Skolen er der ved Guds Aand Opvcrlkelser til Guds-
frygt bleven fporet. Det turde vcere os tilladt blot at aufere et Vidnes-
byrd, visselig dem ligt, som fer ere herte, og som ogsaa fremtidigen ville
blive aflagte, men ikte destomindre et glcedeligt Bevis paa, at Herren
endnu ikke har taget sin Aand bort fra Nordlandene. Ved en af disfe
Andagtstimer sporedes en mcegtig Bevcegelse iscer blandt Ungdommen.
Her havde man atter et Bevis paa, hvorledes Mennesket seler sig helt
anderledes beskaffent, naar Guds Hellig Aand kan tomme til at virke
paa dets Hjerte. Man herte mange, uligeartede Uttringer, fslgende maa
tjene fom Bevis Paa en kraftig Vcekkelse. Saaledes raabte En dybt af
Hjertens Grund efter Bedetimens Slutning: „O hvormange Gange har
jeg ikke i Synd og Vantro gaaet uvcerdig til Herrens Nadvere," hvor-
hos en Anden bevidnede, at hans Kirkegang blot havde vceret Hykleri,
eftersom Hjertet havde vceret fjernet fra Gud. Under bittre Taarer
klagede en Tredie: „Jeg har tjent Djcevelen, Kjedet og Verden. Gud
har jeg hadet og foragtet, derfor har jeg ikke havt Gud med mig, men
min Sjcels Fjende har fulgt mig, hvorhen jeg end er gaaet." Et ungt
Menneske sad hos sin Sester, hvis Hjerte vceldeligen var bleven sender-
knust af Guds hellige Lov. Og da det unge Menneske herved udgsd
bittre Taarer, troede man, at han grced over sin Sssters Tilstand, som
nu maatte faa Verden mod sig, men derpaa fvarede han: „Jeg grceder
ikke over min Sester, men over mig felv, eftersom jeg har brudt min
Pagt med Gud." Tilfidst begjcerede de Sergende, at man skulde synge
Psalmer, „thi," sagde de, „det letter Hjertet." Om jeg ikke husker feil,
har en stor og kraftig Aandens Mand fagt, at Djcevelen flyer for en
andcegtig Psalmefang, og atter siger en Anden, at den onde Aand bcever,
naar en Christen beier sine Knce for Gud. Paa Begjcering bleve nogle
Pfalmer afsungne, og det med megen Opbyggelse — men hvad gjorde
Verdensbernene? Nogle 10, Nogle forbittredes og endelig fremlagde de
et Lsgnesirift paa ivrighedens Bord."

„For Afholdenhedsfagen er der ved faadanne Sammenkomster ogsaa
bleven virket, og ofte er der bleven anmodet om, at man maatte tale
om denne Sag. Fjerdingaarsmederne ved Skolen have dog vist sig at
vcere de gavnligste Midler i dette Anliggende. Et saadcmt Mede be-
gyndes og endes med Ben og Sang samt Oplcesning af et Kapitel af
Vibelen. De Ferste, fom gik ind i Foreningen, gjorde det under Mod-
standernes aabenbare Hacmlatter, men ikke destomindre regner man ncesten
200 Personer til dette Selskab. Vigtige Exempler paa Omvendelse gives
der og Beviser paa alvorlig Christendom, efterår stcerke Drikke ere blevne



126

forsagede, gives der ogsaa, og disse Beviser kunne vi endogsaa hente fra
fjerne Fjelde, hvor Foreningen tceller ikte faa Medlemmer. Det er be-
ljendt, at Brcendevin er Lappens Yndlingsdrik. Hvorledes stulde der da
ikte blive en Drittehsitid, naar Vindelysten gjsr sig den Umage at fsre
et Vrcendevinsanker ind i Lappens Hytte, endstjendt denne staaer midt
iblandt de vilde Fjelde. Men herefter maa Brcendevinstrcemmeren fe
sig vel for, at han ille bliver skuffet i sin Forventning. For ikke lcenge
siden maatte en faadan Perfon fere sit Anker ligesaa fuldt nedad Fjeldet,
som op. En saadan Begivenhed — og der gives flere saadanne — er
netop en af Afholdenhedsfagens Triumfer."

„Nogle Ord om den fenest afholdne Examen og Aarets fsrste Mis-
sionsmsde maa udgjsre Slutningen af vor Beretning. Examensdagen
den 12 Decbr. var os en virkelig Festdag. Mange Missionsvenner ind-
fandt sig den omtalte Dag ved Skolen og ligeledes mange Lapper."

„Det mest rsrende og maaste det mest velsignelfesrige af denne
mindevcerdige Dag var de sidste Juli dimmiterede Bsrns Ankomst fra
Fjeldet. Ogsaa disse examineredes, men deres Rsrelse var saa stcerk,
og deres Taarer saamange, at Examinationen af dem flere Gange maatte
afbrydes."

„Nytaarsdagsaften uddeltes Gaver, der vare tilsendte af Missions-
venner baade i Syd og Nord. En uscedvanlig Glcede udbredtes ikke
alene blandt Bsrnene, men ogsaa blandt de 3Eldre, thi Mennestekjcerlig-
heden har jo Glcede og Fred med sig. Derncest holdtes Misionsmsde,
og tilsidst holdt en af Lcererne en Afskedstale til de nu afgaaeude 16
Bsrn. Med den mest spcendte Opmcerksomhed hsrte man paa denne
Tale, og der opstod en Bevcegelse blandt de forsamlede Missionsvenner,
som vidnede om Christendommens og den christelige Kjcerligheds ind-
gribende Kraft. Og da siden, efter Afsyngelsen af en Bsrnepsalme,
Lcereren nedsteg fra Kathederet for kncelende blandt Bsrnene at anbefale
dem paa Missionsvennernes og egne Vegne, i Herrens, den Hsiestes
Haand, da bleve Sukkene alt dybere og dybere, og Vsnnens milde Aand
lom under lydelig Graad ned og hvilede i Naade over de bedende
Mennestebern og stemte Hjertets Toner til dyb Andagt. Et stjent og
gjennemtrcengende Hallelujah sluttede Festen. Ja Hallelujah! Lovet
vcere Herrens Gud, Israels Gud, han som alene gjer under-
lige Ting og lovet vcere hans hellige Navn evindeligt, og
al Jorden skal vcere fuld af hans Pris. Amen').

A. F. Nordenstam i Gafsele meddeler af sin Dagbog under 15
Septbr. 1848: „Denne Dag var ret en glcedelig Dag. Ofte havde Spor
af Aandens listige Pust vceret til at spore blandt Skoleungdommen ogsaa

') Misstidn. 1849, Nr. 2. S. 7 s.
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tidligere, men idag blev det dog paa en mcerlvcerdig Maade aabenbart.
Iscerdeleshed skete det hos en af de celdre Skolepiger, fom, medens hun
fad med de andre Bern og lceste i sit nye Testamente, brast ud i lydelig
Graad og Klage over sin indre Uro og Felelfen af sin Hjcelpeleshed fom
en fortabt Synder. Ved hende laa den svenske Pfalmebog opstaaet, hvori
hun viste paa 4de og ste Vers af Ps. 188 og antydede, at disse inde-
holdt en klar Bestridelse af hendes Hjertes Tilstand. De lyde faaledes:

Naar jeg med Alvor tcenker paa,
Hvor ilde jeg har levet,
Begynder Hjertet i mig staa,
I Kval og Angst indvcevet
Det bliver tungt og svcert som Sten
Og lader udi mine Ven
Slet ingen Fred og Styrke.

Jeg talte da med hende om Jesu Kjcerlighed netop mod saadanne
Syndere, som ret have faaet deres Usselhed at se, og som uden hans
Hjcelp og Barmhjertighed ikke kunne frelse sig selv af den overhcengende
Fare, og uden hvis Naade vi evindelig maatte vcere og forblive for-
dsmte og fortabte Overtrcedere osv. Dette herte de evrige Bern lige-
ledes opmcerksomt paa, og En iblandt dem, en Dreng, som forud havde
felt i sit Hjerte Guds Dragen, begyndte ligeledes at prise Guds Kjcer-
lighed mod Syndere, hvilken Intet forssmte, der kunde tjene til at reise
dem af Synden, sigende: „Hvad have vi ikte for en stor Stat i Guds
Ord! Jeg foler stundom med Bedrovelse min Usselhed og min store
Uvcerdighed til al den Barmhjertighed, som er bleven mig Arme bevist.
Hans Naade og Kjcerlighed er übegribelig stor. Naar jeg lceser derom
i Ordet, synes jeg stundom at smage en Sodme deraf, fom er ufortlar-
lig, og jeg snsier, at I, mine Kamerader, kom til at erfare den famme
Naade, thi uden hen er det Eder umuligt at forstaa dette." Omtrent
med lignende Ord tolkede han sit rsrte Hjertes Fslelser, og hvad han
talte, var Hjertets Sprog. Dette indgod Pigen en lille Gnist af Trost,
og hun henvendte sig da ogsaa til sine Kamerader, samt formanede dem

Men se, det stjenne Livets Ord
Mit Hjerte vederkvceger,
Og efter Syndens Sjcelemord
Nyt Liv i mig opvcetter;
Thi det forsittrer, du er god
Mod dem, som med bedrevet Mod
Til dig, o Jesus, komme.
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„Den 17de Septbr. Sondag. Denne Dag blev ogsaa en opbyggelig
og mindevcerdig Dag. Ved de ofte fornyede Besog i Skolen paa de
Helligdage, da almindelig Gudstjeneste ikke bliver holdt i Kirken, havde
adskillige Venner af Guds Ord yttret det Bnste, at jeg ogsaa en og
anden Gang vilde besoge dem i deres Byer, som ligge ncermest ved
Skolen, og i den Anledning befandt jeg mig idag i en af dem. Vi til-
bragte hele Dagen med opbyggelige Betragtninger og med gudelig Sam-
tale, hvormed vi forst ophsrte sent paa Aftenen eller ncermere Midnat.
Desuagtet fporedes ingen Trcethed, men Enhver enstede, at Dagen havde
varet lcengere. Seerdeles fornsieligt var Synet af de Unges Tragten
og Higen efter Guds Ord og Sandhedens Vei paa dette Sted. Det
er fandt, at et Menneske ene seer det, som er for Bie, men Herren feer
til Hjertet, og for ham ere Alles Tanker aabenbare, men det er dog
noget sijsnt at stue Pnglinger i den letsindigste og flygtigste Alder,
cmdcegtige og stille som Lam, at here Ordet og Lceren om Troen og et
christeligt Levnet, medens Taarer vcede Kinderne, og Hjertet udgyder
sit indre Begjcer gjennem tavse Suk. Saadanne ydre Tegn paa Attraa
efter Frelfe vife sig i det Mindste ikke overalt, men here til Sjelden-
hederne hos de Mange, som here og lcese Guds Ord. Hvad der for-
Svrigt hcendtes paa dette Sted, da jeg Morgenen derpaa skulde tage
Afsted fra de Folk, jeg havde havt Logis hos, maa her forbigaaes, og
jeg vil blot ncevne, at Herren var os Alle fcerdeles ncer med sin Naade
ved den derved holdte Bedetime, fom uden Tvivl er og bliver en minde-
rig Stund for Hver og En, fom bivaanede den."

med de mest bevcegelige Ord til at tage sig vel ivare for Letsind, Synd
og tankelest Lcesen i Guds Ord. „Jeg kan ikke," sagde hun, „nu lcese
Frelserens Ord med samme Ligegyldighed som tilforn, da jeg Intet for-
stod af, hvad jeg lceste, og ci indsaa dets Betydning." Alle de evrige
Bern fade herunder i dyb Tavshed og stille Eftertanke paa deres Vcenke
og lyttede opmcerkfomt til de Ord, fom taledes, overtydede om deres
alvorlige Betydning. Deres dybe Sul og nedadvendte Blik vidnede om,
at de ogsaa satte Lid til de Sandheder, som ved denne Leilighed lagdes
dem paa Hjerte. Maatte blot saadanne Naadesrerelser og Naadesbeseg
ret ofte indtrceffe og efterlade varagtige Indtryk til Guds LEre og
Sjcelenes evige Salighed!"

„Den 29Septbr. Stensele* Kirkeplads. Flere aandeligtsindede Per-
soner vare her famlede, med hvilke jeg ofte samtalede. Nogle fordums
Stoledifciple vare ogfaa tilstede. Enhver af disfe frembar, hvad der laa
ham paa Hjerte, i forsijellige Udtryk, En med Klage og Taarer over
Svaghed og Feil, Frygt og Bekymring for ci at naa det falige Maal,
en Anden atter med Haab og Tillid, Taknemmelighed og Lov for nydte
Vederkvcegelfer ved den eller den Tilskikkelse, den eller den Bog, den
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eller den Artikel i en christelig Tidende, det eller det Trostesprog, Kapitel,
Bibelsprog osv. Kortsagt hvad Hjertet mest havde sysselsat sig med,
hort eller erfaret paa Vandringen, bliver Gjenstand for Samtale ved
stige Moder, naar disse Personer efter lange Mellemrum faa hverandre
at fe famt dele Tcenkemaade og onste engang at se sig lykkelige og salige
i Himlen. Ligesom den ovrige Hob Lidet eller Intet sporger om noget
Andet end, hvad Verden tilhorer, naar de modes ved Kirken, og som
disse blot glcedes ved godt Veir, godt Helbred, et godt Aar osv., saa-
ledes glcede ogsaa de, „som ere aandelige", sig over Saadant, som tjener
deres indvortes Menneske til Forbedring og ville gjerne meddele hver-
andre de bedste Raad, de vide, til at vinde en storre Fuldkommenhed
sor det indre Liv, og i hvad Gud horer til, om endogsaa destovcerre
disse paa sin Side ikke altid ere lige saa omsorgsfulde for deres An-
liggender, fom Verdens Bom for deres, men deres Tanker ere henvendte
paa helt ulige Formaal, derfor tale de ogsaa paa forstjellig Vis og glcede
sig ved forsijellig Samtale"').

Den 15de April strider famme Katechet: „En ung Pige, fom havde dist
faa Tegn paa Omsorg for sin Sjcel, kom idag i stor Forlegenhed derover
og begyndte med Bceven at sporge: Hvad skal jeg gjore, at jeg
kan blive salig? Med Bekymring og Rcedsel betragtede den vakte
Sjcel sin usalige Tilstand og sin hjcelpelose Usselhed, da Dcekket bort-
toges fra hendes Bie, og hun sit sin overhcengende Fare at fe. Men
det kan saa se saa morkt og svcert ud, som det vil, at blive fri for
Syndelivets Elendighed, det skeer alligevel formedelst Herrens Kraft. Den
gode Aand er mcegtig til at fere fra Merke til Lys, fra Syndens og
Satans Magt til Gud, fra Ded til Liv og Fred, naar Sorgen om-
skiftes med Glcede, og Angsten med Fryd! Denne Erfaring havde en
<eldre Lapkone gjort, fom var tilstede i Skolen ved denne Leilighed, da
omtalte Pige vaagnede ti! Besindelse. Del var ret Oploftende at hore
den gamle Kvinde omtale sin faste Fortrostning og barnlige Tillid til
Frelseren. Med levende Overbevisning om sin Naadestand og sin Parne-
antagelse hos Gud, var det hendes kjcereste Syssel at prise Guds Naade
og forkynde Andre, hvor god han er, og hvorledes han havde gjenfort
hende fra vildfarende Stier ind paa den evige Vei, famt hvad hun siden
havde erfaret af hans Kjcerlighed paa sin Vandring. De legemlige
Lidelser, hun havde gjennemgaaet, erklcerede hun, havde blot tjent til
hendes Idmygelse og det gamle Menneskes Korsfcestelse og Dod. Ved
en uscedvcmlig og svcer Hovedpine havde hun mistet sit ene Bie, „men,"
sagde hun, „denne Tugt var mig nodvendig,, og derfor maatte den an-
vendes. Hvad er dette Jordeliv? Et Intet; lad det fare, blot Jesus

') Misstidn. 1849, 77 s.
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boer og lever i Sjcelen." Dette var nu hendes eneste inste og Attraa.
Alt hvad der forsvrigt var vederfaredes hende fra den Tid, hun ferst
fik sin Sjcels iine aabnede, og til ncervcerende Tid, havde hun vel be-
tragtet og deri gjenkjendt Guds alvise og naaderige Forsyn, hvormed
han saa underbart havde ledsaget hende, at hun deri havde opdaget
Under over Under, og hun kunde nu ogsaa derfor med hele sit Hjerte
scette sit Haab til Herren. Hendes Mand delte ikte samme Tcenkemaade,
men lod hende dog i Fred beholde sin Tro og besege sine ligesindede
Venner, hvor de kunde trceffes paa deres Flytningsreiser. Hun omtalte
adskillige saadanne Veseg hos aandeligtsindede Lcerere nede paa Landet
samt hos andre christeligsindede Personer, hun havde lcert at tjende, og hvor-
ledes hun i deres Selskab var bleven opbygget, trestet og styrket til sit
indre Liv. Over Missionssagen glcedede hun sig hjertelig og boede der-
for nogle Dage ved Skolen, herende, fpergende og talende. lefu Christi
dyrebare Navn var hendes eneste Ros, og ved dette hvilede hun med
enfoldig Barnetro, stille Undergivenhed og varm Kjcerlighed. Maatte
disse Aandens Gaver altid felge hende og forblive hendes Prydelse,
indtil hun har naaet Maalet af sin irkenreise, og alle Besværligheder
have faaet en Ende, naar det Gamle er forbigangent, og Alt er blevet
nyt!"')

Vi have omtalt, at Tellstrom var vendt tilbage til Lapland 1842
med betydelig forbedret Helbred. Han blev nu tilligemed F. Norberg
udncevnt til Reisekatechet 1845 ell. 1846. Disfes Pligt var det at reise
om og besoge Lapperne i deres Hytter, en Virksomhed, der havde vist
sig at vcere seerdeles velsignelsesrig^). En ny Skole blev anlagt 1844
i Arjeplog med A. F. Nordenstam til Katechet. Der kunde hsiligen
treenges til en Skole her, thi det stod daarligt til der med Christen-
dommen, to af de forste Skolebom bleve faaledes anklagede for Mord
og Tyveri. Men da den havde bestaaet et Aar, maatte den ned-
lcegges, dels fordi det var vanskeligt at faa Bomene indaccorderede, dels
fordi Katecheten paa Grund af Sygdom maatte for nogen Tid ophore
med sin Virksomhed. 1846 blev Skolen i Brattfors nedlagt og en ny
oprettet i Laxsjs i Fslinge Sogn^) og paa samme Tid nedlagdes den i
Lsida (Fredrita Sogn), da det ansaaes for mindre nodvendigt at have
to Skoler (Loida og Gafsele) saa teet ved hinanden 5). Efterat 1847

Det vil af disse anfsrte Steder, der kunde forsges med mange
lignende, fees, at Katecheternes Arbeide ikke var forgjceves hverken paa
Store eller Sma«2).

<) By. «. 8. i»l8d. 9, 11. 10, 8. 11, 10.
°) By. I«. 8. zrBb. 12, 10.

') Misftidn. 1849, 87 s. 2) Ifr. Stockfleth 168.
') By. !«. 8. _ll_b. 12, 10.
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A. Fr. Nordenstam og P. C. Jonsson havde forladt M. S. Tjeneste
for at anscettes som Almuesiolelcerere, blev F. Norberg indtil videre ansat
ved Skolen i Bastutrcest. Samme Aar anlagdes en Lappigestole i Tansele
(Lycksele Sogn) af Frk. Sofie Lovife Bergstrem, der ferst et Aarstid
havde opholdt sig i Lyckfele, dels for at fcette sig ind i Forholdene, dels
for af Pastor Sundelin at undervifes iLapst. Hun bekostede selv Skolens
Leie og sit eget og Medhjcelperindens (C. Ebeling) Underhold, samt
Materialet til Haandarbeide. Pigerne bleve ogsaa underviste i Haand-
arbeide og derved satte istand til siden at tage Tjeneste, om de foretrak
dette fremfor Nomadelivet. Med stor Nidkjcerhed og Selvopoffrelse virkede
Frk. Bergstrem i sin Skole; „de Forsagelser," hedder det, „som hun
vedbliver at underkaste sig for sine Pensioncerers Skyld, er et her paa
Stedet ukjendt Fcenomen, som fortjener Agtelfe i famme Grad, fom
hendes Skole medferer almindelig Gavn. 1853 maatte hun imidlertid,
paa Grund af sin fremrykkede Alder, forlade Skolen, fom faa blev
overtaget af Frk. Ebeling. Skolerne bleve aarlig inspicerede af Pastor
Sundelin i Lycksele og af Provst Feldstrsm i Lith, den sidste for Laxfjs
Skoles, den ferste for de ovriges Vedkommende. Lappernes Erkendtlighed
mod M. S. Bestrcebelfer viste sig ved, at de droge Omsorg for deres
Berns Betlcedning og ved de Bidrag, der ikte alene fra Nybyggerne,
men ogsaa fra Lapperne fendtes til M. S.').

Paa gjentagne Opfordringer til at udstrcette sin Virksomhed til de
nordre Lapmarker, sendte M. S. i Januar 1847 Katecheterne F. Nor-
berg og A. F. Nordenstam ud paa en Undersogelsesreise til disse. Paa
denne Reise modtoges de med stor Velvillie af Prcesterne, hvilke indgave
hver sin Betcenkning til M. S. Der fremgaaer af disfe og af Kate-
cheternes Beretninger Folgende: I lockmot var Christendomstundsiaben
hos Lapperne i det Hele taget svag, men alligevel vare her nogle Lapper,
som viste, at Naadens Kraft var trcengt ind i deres Hjerter og gjort
dem fremfor Alt ivrige efter at foge det evige Liv. I Gellivare, hvor
den nidtjcere Pastor Westerlund (tillige Stolelcerer) virkede, hersiede stor
aandeligt Morte og Ryggesloshed baade blandt finske Nybyggere og
Lapper. Den dybt indgroede Drukkensiabslast synes her at have for-
trcengt al Scedelighed og Anstand, hvilket Past. Westerlund tog sig
meget ncer og mistvivlede om at kunne udrette Noget under et saadant
Barbari. I luckasjcerfvi var det ligesaa galt om ikte vcerre; her havde
ingen Stole vceret i tredive Aar, tun Katecheter og en Missioncer, og
Christendommen var ikte tjendt til synderlig mere end Navnet. De hoift
vankundige Lapper, Katecheterne traf paa, glcedede sig ved at hore om
Skolerne mod Syd og glcedede sig til at faa en hos sig. I Karesuando,

') Misstidn. 1848, 22. By. «. 8. irBb. 13, 8. 9. 16, 12. 14, 9. 18, 13.
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Med Udgangen af 1848 ophcevedes Skolen i Knasten, da man
begyndte at savne et tilstrcelleligt Antal Bom dertil, og da Statens
Stole i Lycksele laa ikte langt derfra, nemlig 3 Mil. Katecheten Carl
Jonsson blev forflyttet til Bastutrcest, og istedetfor Jakob O. Norden-
stam, fom efter egen Begjcering udtraadte af Selskabets Tjeneste, traadte
nu A. Fr. Nordenstam som Katechet ved Gafsele Skoleø). Han havde
siden Juni 1848 forestaaet Bastutrcest' Skole, hvor Norberg havde vceret
Lcerer, siden Pehr Erik Renmark udtraadte af M. S. Tjeneste, men hvor
han nu astsstes for at kunne igjen begynde sine Vandringer blandt
Lapperne 4).

hvor den bekjendte, nidkjcere Provst Lars Levi Lcestadius i mange Aar
havde virket (Missioncer i Arjeplog 1824, Prcest i Arjeplog 1824, siden
Prcest i Karesuando 1826—1848, da han blev Prcest i Pajala, -j-1862),
var Tilstanden meget bedre, og et virkeligt aandeligt Liv og Sjcele-
belymring var til at mcerle her. Da en formuende Lap hsrte M. S.
store Opoffrelser for Lapperne omtale, erklcerede han sig villig til paa
egen Bekostning at underholde et fattigt Barn i Missionssiolen, hvis
en saadan anlagdes i Ncerheden^). Imidlertid varede det dog flere Aar,
inden en Skole blev anlagt i de nordre Lapmarker, dels paa Grund af
daarlig Hsst, fom gjorde det umuligt for Beboerne at underholde Skolens
Personale, dels af Mangel paa Personer, der vare stiklede til at vcere
Katecheter 2).

Imidlertid gjorde A. Fr. Nordenstams Sygelighed det destovcerre atter
nodvendigt, at Norberg maatte ophore med sine Reiser for at treede i
dennes Sted 1850 ved Skolen i Gafsele. Han var imidlertid i For-
aaret 1852 kommen sig forsaavidt, at han kunde overtage den i Be-
gyndelsen af famme Aar paa Knastens Bymcends inste der gjenaabnede
Skolen, hvortil Bomene fra Glommertrcesi og Gaffele flyttedes. Disse
Skoler nedlagdes, dels fordi Bymcendene i Gaffele stillede üblu Penge-
fordringer til M. S. for Bsrnenes Underhold, dels af Mangel paa
Lcerekrcefter, da Israel Skarin i Glommertrcesi, der havde paataget sig
tillige at vcere Lensmand, afskedigedes fra Udgangen af 1851 af, fordi
man fandt denne Stilling uforenelig med hans Katechetstilling

Foruden de regelmcessige Skoler bleve ogsaa Sondagsstoler aabnede
paa forstjellige Steder, nemlig i Gafsele (indtil 1851), Glommertrcesi
(indtil 1851), Bastutrcest (1852 24Bom), Fslinge, hvor 1853 30 Vom
node Undervisning i Christendom, Ottsjs (43 Vom), Tuwattnet (12),

') Misft. 1847. 49 flg. Lasn. s. s. 29, 226.
'j By. «. 8 ilrBti. 14. 8. 16, 10.
2) Misstidn. 1819, 49. 3v. I_l. 8. _ll8_). 14, 7 f.
<) Misstidn. 1849, 76.
5) By. «. 8. zrBb. 16, 11. 17, 8.
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begge i Folinge Sogn, Stora aabnet 1853 (11), hvortil 1854 kom
Flytjehl (1856 22 Vom)'). I Begyndelsen af 1854 maatte Bestyrelsen
tillade Katecheten A. F. Nordenstam, der med rastles Iver og stor Tro-
fasthed havde arbeidet i dets Tjeneste i 12 Aar, at tage sin Afsted, da
hans Helbred var aldeles nedbrudt fom en Felge af de Anstrcengelser,
han havde underkastet sig i sin Embedsgjerning. Den ste Marts overtog
Katecheten Fr. Norberg hans Post i Knasten, og han drog Dagen efter
hjem til sine Forceldre i Hornmyra, hvor han otte Dage efter henfov i
Herren. Istedetfor Norberg blev nu Almuesiolelcereren Johannes Olsen
Mertsell antaget til Reisekatechet 2), og Norberg vedblev ved denne Skole,
selv efterat det var bestemt, at han skulde forflyttes til Skolen i Bastu-
trcest, da Ncevningen Anders Nilsson der ved en rig Gave til Almue-
stolen, der stulde oprettes i Stensele Sogn, havde betinget sig, at denne
skulde forenes med Missionssiolen i Vastutrcest og havde udtrykkelig
enstet Norberg til Lcerer ved denne, hvilket dog denne ci kunde paa
Grund af sit fvage Helbred s). Samme Aar (1855) antoges Almue-
stolelcerereleven I. P. Lindholm, der var vel anbefalet af Missions-
vennerne i Norrkeping*), til Missionselev og sendtes til Laxsjs for
under Tellstroms Veiledning at uddannes til Katechet Skolernes Antal
i Lapmarkerne vare dengang 4, nemlig Tansele, Vastutrcest, Knaften og
Laxsjo, Sondagsstolernes s°). Dertil kom 1858 en ny Skole i Gafsele.
Aaret iforveien havde den bekjendte Dr. Fjellstedt paa M. S. Anmodning
visiteret dets Skoler i Lapland, og Anlceggelsen af denne Skole var en
af Frugterne deraf, thi han anbefalede Anlceggelsen af flere Skoler, og
af Katecheterne Tellstroms og Nordfjells Bessg i Stockholm 1857. Med
stor Beredvillighed gik Vymcendene i Gafsele ind paa at bygge et nyt
Skolehus med Plads til to Lcerere, og allerede fer Grundstenen blev
lagt, flyttede Tellstrem og Nordfjell ved Begyndelsen af 1858 derop,
hvor de strax i et midlertidigt Lokale kunde aabne Skolen, thi Lapperne
havde med Glcede imedeset dens Anlceggelse, de havde med Taarer i
Binene omtalt M. S. Godhed og Velvillie mod dem og deres Bern').
To Ssndagssioler ved Gafsele aabnedes nu samme Aar i Vester Noret
og Hcellcm s). Uf Lcererne skulde Tellstrsm ogsaa virke som Reisekatechet
i Asele Lapmark"). Laxsjs Skole blev nu overtaget af Lindholm, der
i Lceretiden havde erhvervet sig sine Foresattes og Lcereres Bifald'").

<) By. _»l. 8. _llBb. 19, 16. °) By. !il. 8. iirBd. 20, 10.
°) By. «. 8. zrBb. 20, 10. 11. ') By. I_l. 8. ars!,. 23, 15.
«) By. 1,1. 8. _llBb. 23, 15. ') By. N. 8. i._-8t». 23, 17.

>°) By. M. 8. 24, 18.

') Misst. 1854. 52. 1856, 11. By. U. 8. i_rBb. 17, 10. 19, 10.
2) Misstidn. 1854, 54. By. I«. 8. zr3b. 19, 15 s.
2) By. I«. 8. _lrBb. 20. 9. 21. 11.
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Den 19de Marts hensov Fred. Norberg, lun 40 Aar gammel, han havde
ved sin nidljcere Birken i Herrens Tjeneste sat sit Helbred til. Knastens
Skole maatte indtil videre opleses, og Bsrnene flyttes til Bastutrcest.
Ligeledes havde Frk. Ebeling mistet sit Helbred, hun havde allerede i
Sommeren 1857 forelsbig maattet forlade Skolen i Tanfele, og da hendes
Helbred ikke blev bedre, maatte hun ganske forlade Skolen, men M. S. var
saa heldig i hendes Sted at faa en gudfrygtig og dulig Lcererinde i Frk.
Augusta Falck fra Pitea'). Det saa isvrigt nu ud til, at M. S. stulde
faa sin store Mangel paa Katecheter afhjulpet, idet 4 af de af Dr. Fjell-
ftedts Missionsstole 1858 udskrevne Disciple erklcerede sig villige til at
gaa til Lapland, nemlig Samuel A. S. Blomqvist, Samuel Aug. Jonsson,
Nils Johan Carlsson og Olaf Daniel Allstadius. De bleve da afsendte
til Lapland for at lcere Sproget 2). Skolernes Antal var nu fire: Laxfjs,
Gafsele, Bastutrcest og Tansele.

Som ovenfor bemcerket vare Tellstrsm og Norberg omtrent 1846
blevne ansatte som Reisetatecheter. Tidligere havde Tellstrsm paa sine
Reiser maattet se til at komme ligesom bag paa Lapperne, at de ikte,
naar de havde erfaret hans Komme, stulde for at undgaa det hastigen
bryde op og flytte andetstedshen, nu var det heldigvis anderledes, thi
Lapperne havde lcert at elske og agte Katecheterne og paastjsnne deres
Virksomhed; hvor de nu kom frem, modtoges de ncesten overalt med
Glcede. Den 4de Novbr. 1846 siriver Katechet F. Norberg: „Lykkelig
tilbagekommen fra Lappernes fjerne Opholdssteder ved de norske Fjelde,
hvor jeg nu siden 28de Mai har tilbagelagt en Vandring af omtrent 214
Mil, maa jeg herved meddele, at foruden de Hsitider, jeg i Lsbet af
Sommeren har bivacmet og feiret med Lapperne ved Kirker nemlig i
Fatmomack, Hattfjelsdalen i Norge, Tcirna, Gillesunolle, Arjeplog og
Sorsele har jeg bessgt over 120Husstande ved og i 79 Laphytter, hvor-
iblandt jeg har truffet 58 fra Missionssiolen udgcmgne Elever, hvilke
Alle jeg har strcebt at undervise og prsve i Christendommen paa bedste
Maade efter den Naade, Gud har forlenet mig. Overalt er jeg bleven
modtagen med uventet Velvillie og Taknemmelighed og ledsaget fra By
til By, for det Meste for Intet. Under Fslelfen af deres store Vankundighed
samt deres Trang til Lys og Naade, have Mange med Rorelse indstcendigen
yttret det Bnsie vedblivende at blive besogte og underviste. Da jeg for
at naa faa langt som muligt scedvanligvis ikte har kunnet bie mere end 2
eller 3 Degn paa hvert Sted, have de altid anset denne Tid for altfor kort
med Henfyn til deres Trang, hvorfor de ofte havde reist det Sporgs-
maal, om jeg ikke vilde blive lcengere. Sligt har vceret Tilfcelde ifcer
blandt Lapperne i Asele, Stensele og Sorsele. Baade glcedeligt og

') By. _»l. 8. zrBb. 23. 16. z^. !«. 8. _.lBb. 23. 8.
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smerteligt har det vceret at formcerke deres forsijellige Tilstande og For-
holde baade i aandelig og legemlig Henseende. Glcedeligt, at nogle Faa,
iscer af de dimmitterede Bern, her og der fynes at siride frem paa Livets
Vei under al Svaghed og Strid, men forgeligt atter at finde, at andre
Bom have begyndt at forglemme og forlade Frelseren og det Alvor i
deres Salighedssag, de for nogen Tid siden havde')." 1848 siriver
samme Katechet efter at have bemcerket, at han fra Juli til October
havde vandret 164 Mil i Arjeplog og Icemteland, besogt 122 lapsie
Familier og deriblandt truffet 75 forhenvcerende Stolebom: „Med ved-
varende Velvillie og Opmcertsomhed er jeg ogsaa denne Sommer bleven
modtaget og omgaaedes af Lapperne, fom ogsaa godvillige« have led-
saget og fremhjulpet mig, mestendels uden Fordring paa nogen Erstat-
ning, hvilket Altsammen beviser deres Erkendtlighed for M. S. Vel-
gjorenhed, men med Hensyn til deres aandelige Tilstand og Fremgang
i Almindelighed kan jeg destovcerre ikte endnu meddele nogen seerdeles
glcedelig Underretning, thi en kraftigere Rorelse, en virkelig alvorlig
Hunger efter Livfens Ord er endnu ikte overalt bleven aabenbar blandt
dem. Visfelig befindes det, at Nogle ere opvaagnede til ny Sjcele-
betymring og alvorlig Strceben efter Guds Rige, men disse udgjsre dog
et ringe Tal, jcevnfert med de mange ukyndige og ligegyldige Personer,
som endnu ikte engang tjende deres farlige Stilling og endnu mindre
soge Hjcelp og Redning i deres Ned. O, hvor havde jeg ensiet at
afstedkomme noget mere Godt blandt de arme Lapper, end hvad hidtil
er sket, men ak, hvor ringe Frugter spores endnu af min Virksomhed!
Naar man jcevnferer Missionsvirksomheden her med Guds Riges Frem-
gang i Hedningeverdenen, hvorom man ofte med Forbaufelse lceser i
Missionstidenden, faa opfyldes mit Hjerte baade af Glcede og Bekym-
ring, og jeg tan ikte Andet end futke og bede: O Gud, forbarm dig,
og hjcelp dit bundne Folk, og gak ikke i Rette med din uvcerdige Tjener!
Dog opmuntres. jeg herved af det glade Haab, at Herren af sin store
Naade og for sit Navns Skyld ogsaa vil velsigne sit Ords Udsced her
paa Fjeldene, hvor jeg har vandret, faa at ogsaa der engang maa frem-
fpire den sande Troens og Omvendelsens Frugter til Guds Pris og Lov!
Vel ihukommende, at den er Intet, som planter eller rander, men Herren
alene, som i sin Tid giver Vcexten, maa jeg altsaa trofast og ufortredent
virke i Jesu Navn efter den Naade, han vcerdiges at forlene mig famt
under Ben om hans Aands Udgydelse, trosteligen forvente al Hjcelp og
Velsignelse af hans Naade alene 2)."

Vi have af disse Uddrag havt Leilighed til at se, hvor Ydmyg
troende en Christen denne Katechet var. Om hans Virksomhed siger

') Misstidn. 1846. Till. 1. Nr. 12. 4. 2) Misstidn. 1848, 94.
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Pastor Sundelin i Lyckfele'): „Der er ingen Tvivl om, at disse Reiser,
ivcerksatte af en Norberg med hans rene og brcendende Iver, medfore
stor og velsignet Nytte, naar man derhos erindrer, at hans Besog ere
de eneste i sit Slags, som Lapperne i Vesterbottens Lapmarker hele
Sommeren modtage, og at de i Almindelighed i den Tid ikke erholde
andre Opmuntringer til Tro og Gndsfrygtsovelser end de, som de saa-
ledes faa, af hvilken Grund det vilde vcere at onsie, at Norberg saa-
lcenge som muligt kan blive ved at virke og arbeide for dette Formaal."
Og atter skriver han 1853: „Den Gavn, Reise.atecheten Fr. Norberg
afstedkommer ved sine Fjeldvandringer er af überegneligt Vcerd, efterdi
han ikke alene feger noie at tage Vare paa Skoleungdommen, med de
alvorligste Formaninger til Flid i Ordets ivelfe og fortsat Strceben
efter al christelig Omgcengelse, men ogsaa efter yderste Evne arbeider hos
de sEldre paa at vcekke et gudeligt Liv 2)."

Hvor besvcerlige saadanne Reiser ere, vil man let kunne tcenke sig,
naar man betcenker, at de foretages oppe i de sde Fjeldegne, i et tyndt-
befolket Land og paa uveifomme Steder. „Ofte," skrive Reisekatecheterne,
„er det uundgaaelig nsdvendigt at tilbringe en og anden stormfuld Nat
under aaben Himmel paa de siovlsfe Fjelde, og man kan derfor stundom
ikke undgaa at fsle Ildebefindende af Forkslelse, Afkrceftelse, Hunger eller
slet Fode, og for ikke at tale om andre Übekvemmeligheder, fom man
moder i Lappernes daarligere og urenligere Boliger, maa man med et
Ord lcere at forsage meget af det, fom horer til dette Livs Goder. .

.
.

Alt dette bliver dog taaleligt og let, naar man tcenker paa, at man er
stedt i den Herres LErinde, som af Kjcerlighed til Syndere forsagede Alt
og gav sit Liv hen i Deden^)."

Vi ville meddele et Par Uddrag til af Reiseberetningerne. Den
18de October 1849 siriver Norberg: „Mange af de forhenvcerende Stole-
bsrn ere glemsomme, dovne og forsommelige i Ordets og Vennens
Bvelse, ja Mange synes at vcere aandelige dede, bortkomne fra Gud
og det Liv, fom af Gud er. Omgivne af blinde, ugudelige Forceldre,
skeer det betlagelsesvis saameget desto snarere, at ogsaa de Bom, som en
Tid ere begyndte at vandre i Aanden, atter ende i Kjodet. Gud hjcelpe
dem og bevare de faa levende Troende, fom tcempe og feire formedelst
Kraften af Lammets Blod alene! For Afholdenhedssagen har jeg ogsaa
strcebt at virke, hvad jeg ved Guds Naade har kunnet, og hvorvel endnu
ikke meget er vundet, synes dog mine Bestrcebelser for denne Sag ikke
at vcere aldeles frugteslose. Flere fordums Skolebom ere i det Mindste
total afholdne og holde trofast deres Lofte aldrig uden i Nodsfald at

!) Misstidn. 1848, 94. 2) Misstidn. 1854, 52.
2) By. 1,1. 8. ilrBb. 16, 14.
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Den 27de October 1853 strider han atter: „I Begyndelsen af inde-
vcerende Maaned tom jeg atter hid efter at have vandret 180 Mil og
besogt 142 Lapfamilier i 82 af deres Hyttter. Den 17de Juli tiltraadte
jeg denne min Vandring og traf i Slutningen af denne Maaned de
forste af de nordligste Arjeplogs Lapper, hvilke havde deres Hjem paa
Nordsiden af Piteaelv ved lockmoks og Kvickjots Lapdistrikter. Siden
forsattes Reisen indad Norge til gjennem Sognene Stjcerstad, Saltdalen,
Bejerdalen og Nordranen, eftersom Lapperne fra Arjeplog flytte langt
ind i disse Sogne under den varmeste Sommertid. Vel har jeg ogsaa
denne Gang vandret gjennem Sorsele og Stensele samt endel af Asele
eller Vilhelmina Fjeldegne, men for det Meste har jeg opholdt mig blandt
de nordre Arjeplogs Lapper, fom ere de vildeste og raaeste, og blandt
hvilke der sindes Mange, som ikke kunne lcese. Det er vanskeligt at op-
ssge disse Lapper, eftersom de ere saa vidt adspredte og saalcmgt fjernede
fra hverandre, at der stundom udtrceves flere Dagsreiser for at naa fra
det ene Sted til det andet. Derfor har det ogsaa vceret vanskeligt paa
de lcengere Strcekninger at erholde en paalidelig Ledsager. At det er
besvcerligt og übehageligt at bo blandt disse Lapper, kan Enhver, som
nogenlunde kjender deres Levemaade og Omstændigheder, let forestille sig.
Deres usle Liv og Levnet her paa Jorden ender dog engang, men vcerre
er det, at de Fleste af dem leve uden Gud og savne alt Haab om et
bedre Liv efter dette. Stort er det Merke og den Elendighed, hvoraf
de ere omgivne. Maatte Herren i Naade fe hertil og frelse Alle, som
ville lade sig frelse! Her gives dog, Gud sie Lov! nogle vakte Sjcele,
som tjende og ertjende deres Elendighed og med Blusel og Taknemme-
lighed soge at annamme den ufortjente Naade i Christus. Hvad Lapperne
i de svrige Sogne af mit Distrikt angaaer, da er deres Tilstand i Al-
mindelighed beklagelig, dog synes de aandelige Livsrorelser at have Frem-
gang hos nogle Faa, stjondt det ingenlunde gaaer, som man onsier, og

nyde de fristende berufende Drikke. Ogsaa gives der nu En og Anden
af de celdre Lapper, ifcer i Stensele og Sorsele, som ere begyndte at
sty den fordemmelige Drukkenstabslast og afstaa fra Brugen af Brcende-
vin, endstjendt endnu ikke Mange have ladet sig antegne i nogen For-
eningsliste. Med uformindsket Tillid og Velvillie er jeg ligeledes i
Sommer bleven omgaaedes og modtagen af Lapperne i Almindelighed.
Som fcedvanlig have de mestendels for Intet hjulpet mig frem fra Hytte
til Hytte, og dette have de gjort, som de sige, af skyldigTaknemmelighed
mod Missionssagen." Norberg besegle paa denne Vandring, der varede

henved 3 Maaneder, 168 lapske Familier i 79 Laphytter og traf 113
forhenvcerende Skolebern. lalt vandrede han 102 Mil').

') Misstidn. 1849, Nr. 12. S. 4 f.
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„Her stiltesBerlin og jeg ad. Han vendte nu hjem igjen til Sta-
tionen med 2 Skolebom og en af mine Brsdre, fom ligeledes havde
gjort os Selskab hid. Med 2 Skolebom fortsatte jeg Reisen i samme
nordvestligeRetning, som hidtil, og vi kom nu til et lapst Capel i Norge,
der hed Sorli. Vi traf her en stor Mcengde Lapper. Om Sondagen
den Bde Juli holdt jeg om Eftermiddagen Missionsmode i Kirken og fik
en uventet stor Collekt. Til Hsimesse prcedikede en norsk Prcest fra
Snaasen, ved Navn Elster, og han havde meget Godt at sige sine Til-
horere. Prcesten var meget venlig mod os Fremmede og omgikkes os
med megen Kjcerlighed og Gjcestfrihed. Han syntes mig vcere en varm
Missionsven. To Gange om Aaret holder han her Gudtjeneste for de
Lapper og Nordmcend, fom hore til dette Capelsogn. Ved denne Leilig-
hed havde han viet et lapst Par, og vi saa Bryllupsgjcesterne, i det
Mindste de fleste, cedrue og cmstcendige. Nu fortsatte vi efter en Sam-
tale med Fjeldfolket Reisen sent om Sondag Eftermiddag til en Landsby,
ved Navn Ingerdal, Sydvest for Kirken, hvor vi toge vort Nattekvarter.
Her holdt jeg Aftenbon og om Morgenen derefter Bon, hvorpaa vi fort-
satte Reisen i mere vestlig Retning og naaede denne Dag Middagsfjeldet.
Vi behovede nu Hvile efter Dagens haarde Anstrcengelser, efterat vi forst
havde vedertvceget os med Guds Ord og Vsn. Her bleve vi nogle
Dage, og jeg holdt 2 eller 3 Bedetimer om Dagen for 4 hervcerende
lapsie Familier. Disse Lapper saa gjerne vort. Bessg og bade os en-
drcegteligen om atter at besoge dem, „thi," sagde de, '„her i vore Egne
er der saa mortt og ugudeligt, og vi faa sjelden noget rent Guds Ord
at hore." Da jeg talte om Christi forbarmende Kjcerlighed til arme
faldne Syndere, randt Taarerne af deres Bine."

Om en Fjeldreise i 1860 siriver Reifelatecheten I. P. Lindholm:
„Jeg afreiste fra Laxfje strax efter den 4de Juli. Til Herlelfjeldet,
omtent 10^ Mil fra Stationen, fulgtes jeg af Broderen Berlin og 4
Skolebern. Her traf vi 7 lapske Familier. Som Fjeldfolket her allerede
iforveien vidste, at vi stulde komme til dem, havde Ungdommen opfert
en ensom Hytte, hvor vi stulde holde vor Bedesammenkomster. I denne
med Ror og Lov beklcedte Hytte, havde vi flere opbyggelige Timer, og
den fcerdeles udtrykte Tilfredshed hos Alle vidnede om, at Ordet, Bormen
og Sangen havde havt sin velsignelsesrige Virkning paa Alles Hjerter.
Disfe Lapper omgikkes os med megen Kjcerlighed."

som Herren har Grund til at fordre, men det synes, som om han vil
gjore sin Gjerning levende og fremme den til sin evige LEre og Herlig-
hed. Ham vcere derfor Tak og Pris!')"

') Misstidn. 1854 52 s.
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„Paa Sorsjofjeldet traf vi nu 5 Familier. Ogsaa af disse bleve vi
vel modtagne. Her hvilede vi nogle Dage og opbyggede os med Guds
Ord, Bon og Sang. Blandt disse Lapper herskede i Almindelighed
megen ZEdruelighed og ydre Scedelighed. De berettede os, at de ind-
byrdes havde indgaaet et LEdruelighedssamfund. Nogle af dem vare
virkelige« sande Christne, deriblandt nogle af de forhenvcerende Skole-
bom. Disse omtalte deres omvexlende Erfaringer af baade Lifligt og
Slemt. „Mange Gange," fagde de, „synes og erfares det saaledes, som
om Naadelivet stulde vcere helt udstukket, og at det stulde vcere blot
Hykleri med det Altsammen, naar vi saa gaa til Guds Ord, saa opliver
det os paany og gjsr os modige i den aandelige Strid." Vi stiltes fra
hverandre med taarefulde iine."

„Herfra maatte vi medtage en Lods, eftersom Bomene, fom fulgte
med, ikke ljendte til de Fjeldegne, vi nu stulde gjennemvandre. End-
sijondt vi nu havde den varmeste Aarstid iFjeldene, var alligevel Vandet
faa koldt, at vi virkelig gruede meget for at vandre igjennem det. Ved
en meget bred Strom maatte vor Lods, stcerk og modig, tage det ene af
Bomene paa sin Ryg efter det andet og vade over med dem. Selv gik
jeg, saa godt jeg kunde, over med Klcederne paa, men var paa Vei til
at lomme til at svomme med Klcederne paa, thi jeg gled saa let paa
Stenene, og da gik det ned i Dybet. Nok er det, at vi lom lykteligen
over, om end denne Dagsreise var den mest anstrengende, vi havde havt
paa hele Reisen."

„Steckefjeldene, fom laa Sydvest herfra, vare nu Maalet for vor
Vandring. Da vi lytteligen vare komne til disse, havde vi den Glcede
her at trceffe 8 Familier, som med deres Hytter og Renhjorde laa lige-
som i en Rundkreds ikte langt fra hverandre. Her holdt jeg 8 Andagts-
timer, hvilke vare besogte af dem Alle. Blandt dette arme Folk havde
den fordcervelige Vrcendevinsfiod sine Kilder. Naar jeg formanede dem
til LEdruelighed, indvendte Nogle af dem, at det var vel ikte vcerre for
dem end for deres Prcest at drikke. Jeg vilde stifte en Afholdenhedsforening
blandt dem, og de havde i Almindelighed ikke noget at indvende derimod.
Dog vilde jeg ikke lcegge Baand paa dem, men vilde, at de ncermere skulde
overveie Sagen, til vi nceste Gang besogte dem. Jeg forestille dem, at
inden der kunde blive Tale om nogen Afholdenhedsforening, burde de
iforveien ad Overtydelsens Vei grundig have lcert at indse de spirituose
Drikkes Fordcervelighed baade for Legeme og Sjcel. Blandt disse Lapper
saavelsom blandt dem, jeg tidligere paa Reisen besogte, havde jeg Leilig-
hed til at udbrede gudelige Bsger og Skrifter. Vi haabe, at saavel det
mundlige fom det skrevne Ord stal bcere velsignelsesrig Frugt og Virk-
ning hos nogle Sjcele."
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„Fra Sleckefjeldene, hvor vi havde Aresiutan omtrent 4^ Mil Sydost
for os, vendte vi tilbage lige i Nordost gjennem Kahlasens, Kali, Offer-
dahls og Felinge Sogne, og med godt Helbred naaede vi Stationen
efter at have tilbagelagt 60 Mil."

„Nogle Uger efter min Hjemkomst begav Broder Berlin sig i Selskab
med en Skolepige paa en Reise til et Par lapste Capeller, Handohl og
Kahlasen, der hore til Undersåter, hvor han ved de saakaldte „Prest-
helger" traf et stort Antal Lapper forsamlede. I Handohl vare Lapperne
i Almindelighed meget raa og ukyndige, og saavel Kvinder som Mcend
vare Drankere. Her saa han yderst faa cedru. Og hvorledes kan Andet
vcere Tilfceldet, naar deres Prcest ved disse og lignende Leiligheder, naar
han oppebcerer sin Tiende af dem, pleier at tractere dem med ligesaa-
meget Brcendevin, som de ville drikke; thi han bliver for en saadan
Forpleining rigelig betonnet af Lapperne med Rensdyrkjod osv. For
Berlin bersmmede Lapperne deres Prcest for denne hans Gavmildhed
med Brcendevin. Berlin modte ikke nogen synderlig Modstand af Lapperne,
men vel af deres Prcest, thi han faa ugjerne Berlins Befog. Dog til-
stedte Prcesten ham at holde Missionsmede i Kirken. Han holdt flere
Andagtstimer ved dette Capel og sil flere gode Beger og Skrifter afsatte.
Efter at have tibagelagt 51 Mil kom Berlin tilbage med sin Ledsagerske
ved godt Helbred."

„Sent paa Hosten var jeg kaldet til Troldfjeldet, kun 7^ Mil fra
Stationen, der var jeg i 4 Dage og lceste Guds Ord for de Lapper,
jeg traf her. Stoerkt Uveir var det, og megen Sne faldt, faa at jeg
med stor Besvcerlighed kunde komme hjem igjen. Af Mangel af Skier
maatte jeg gaa og vade gjennem den dybe Sne. Imidlertid kom jeg
ved denne Reise til Erfaring om, hvor fvcert det kan vcere ved Vintertid
i Fjeldene. Fjeldreiserne ere visselig bekostelige og medfore ikke ringe
Forsagelse, men naar man betcenker vor Frelsers Ord, Bud og Befaling:
„gaaer ud og prcediker Evangelium", og den Velsignelfe, han vil lcegge
til sit Ord, da bortfalde alle Besværligheder" ').

En senere Reisekatechet, I. Msrtsell, beretter Fslgende: „Den 15de
Febr. (1857) tidligt om Morgenen gik jeg til Lapmanden Lcessels Hytte,
hvor en stor Hob Lapper vare forsamlede. Her forelceste jeg paa Lapst
nogle Stykker af „Kom til Jesus", hvorpaa jeg af Guds Ord fremkom
med nogle Advarsler mod Drukkenstabslasten. Da reiste den afskedigede
Sognefoged Ljung, der nedstammer fra Lapper og taler Lapst, sig fra sit
Leie og spurgte, hvem det var, der lig en Apostel fremstillede Advarselens
Ord. Han stirrer paa mig, en Gysen gjernemfarer hans fordrukne,
sijcelvende Skikkelse, og de blodbesprcengte stirrende Bine, over hvilke de

') By. «. 8. illBb. 26, 21 sig.
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i opsvulmende Folder hcengende iienlaag med Vesvcerlighed hceve sig,
indgyde Skrcek. Han syntes at vcere en Formand blandt Drankerne og
vptraadte til deres Forsvar med Jesu Ord i Math. 15, 11: „Det er
ikke, hvad der indkommer gjennem et Menneskes Mund, som gjsr ham
uren." Da bad jeg ham om, hvis han vilde have nogen Omsorg for sin
Sjcels Frelse, da at lcese Skriften i Sammenhceng, eftersom det var vove-
ligt og en Bespottelse mod Gud saaledes at rive nogle Bibelsprog ud af
Sammenhcengen og udtyde dem efter sin kjsdelige Villie til egen For-
tabelse; thi han burde ogsaa tage det Guds Ord i Betragtning, som
siger: „Drikker Eder ikke drukne af Vin, i hvilket der er Ryggeslsshed"
og „Drankere skulle ikke arve Guds Rige" m. m. Da han ved disfe
og lignende klare Ord fandt sig overvunden og bragt til Tavshed, lagde
han sig atter hen at sove."

„Den 14de Juli reiste jeg til Foden af Nasafjell. Paa denne Reise
maatte jeg for at slippe frem vade over Laiselven, hvor det iskolde
Vand i den brusende Flod gik mig over Veltestedet. Svcert var det
derefter at opvarmes i de iturevne Laptelte, hvor den lapsie Fjeldblcest
havde frit Gjennemtrcek, og man ikke havde andet Brcendsel end Birken,
fom gront og gjennemblodt af Regnen, ncesten umuligt kunde cmtcendes.
Tidligt den nceste Morgen flyttede de hervcerende Lapper over Rigsgrcendsen
til Dalen Lonos i Norge, hvor jeg holdt nuslorlior (Huskatechisation og
Overhoring) med dem. Anders Anderssons Bom lceste mod Formodning
meget godt baade inden- og udenad, stjondt de ikte havde vceret i Stole.
Her traf vi ogsaa den forhenvcerende Skolediscipel Bengt Larsson, som
trods al Bespottelse af sine ugudelige Husbonder alligevel staaer faft i
sin Gudsfrygt. Jeg sit ogsaa gjennem andre Lapper at vide, at det just
var denne Bengt Larsson, som under sin flereaarige Tjenestetid dersteds
har lcert Anders Anderssons Bom at lcese, og i disse Boms Undervisning
saavel med Hensyn til Nethed og gode Sceder som til Lcesning i Bog
skal han have vist seerdeles Iver, ihvorvel hans Husbonde ofte har mis-
handlet ham, ja tilmed engang imellem i berufet Tilstand har grebet
Bjornespydet, forfolgende Bengt Larsfon for at gjennembore ham. Den
16de reiste jeg Nord paa ad Lonosdalen til, hvor jeg ogsaa overhorte
nogle fra Skolen udgangne Bom. Den 17de, da jeg vaagnede om
Morgenen, fandt jeg mig i min Rensdyrsstindsfeng liggende som i en
So, thi hele Natten havde det vceret saa hceftig en Regn, at det jcevne
Sted, Hytten var opslaaet paa, var bleven oversvommet, dels umiddel-
bart af den Paa Stedet nedfaldende Regn, dels ogsaa af den af Regnen
foranledigede og nedad Fjeldets Skraaning strommende Vandstod. Strax
maatte den ene Hytte flyttes hen til en i Ncerheden vcerende stor Sten-
slette, og i den anden, som stod ncermere ved Skrcenten, maatte en lille
Aflobskanal graves for at bortlede Vandet. .

. . Oplysningen i Sten-
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Nceste Aar beretter han Folgende: „Jeg tom til Arvidsjaur den
2den Februar. Eftersom Lapperne vare flyttede saa langt ned imod
Stranden, vare nu ikte saa Mange komne hid. Angreben paa Reisen
af en faa hceftig Snue, at jeg var aldeles hces, kunde jeg heller ikte
her denne Gang holde noget Missionsmode. Fra Arvidsjaur fulgte jeg
Lapperne ned til Pitea, hvor jeg drog Omforg for Trykningen af Luthers
lille Katechismus paa Lapst, efterdi Lapperne i alle Lapmarker have be-
klaget sig for mig over, at denne Bog ikte mere var at faa. For nu
paa denne Reise at kunne trceffe saavel Lapperne i lockmok, som de
mellem lockmok og Arvidsjaur boende, besluttede jeg at tageReisen over
Luleå til lockmok. Til lockmok ankom jeg da den 17de Febr. Her
vare nu Lapperne fra de forstjellige Dele af Luleå Lapmark forfamlede,
og endel vare meget ivrige efter at lytte til de gudelige Samtaler. Iscer
vare Sirtaslapperne fra den nordlige Del af denne Lapmark mcerkvcerdige
heri. Hver Aften famledes de, faa Mange der kunde rummes i Prceste-
gaarden, hvor jeg boede, dels fporgende efter Veien til Saligheden, dels
samtalende om, hvorledes det var gaaet til med deres Opvcekkelse, og i
hvilket hedensk Morte de forud havde levet, dels ogfaa fporgende efter
de Christnes Stik og Sceder paa andre Steder. Og en brcendende
Hunger efter Guds Ord viste sig almindeligt iblandt dem. Hver Aften
inden de gik, holdt jeg Bon med dem, hvoraf de vare meget tilfreds-
stillede. Ved Afskeden sagde Hver for sig under Hulken: rakitis mo
riaijkl! (bed for mig). Blandt disfe Lapper fandtes der ogsaa saadanne,
som ikke kunde lcese et eneste Ord indenad i Bog, men alligevel ved det
herte Ord vare komne til en levende Erkjendelse saavel af deres fortabte
Tilstand formedelst Synden, fom af Frelsen og Forlesningen formedelst
Christus. Men det Mcertvcerdigste af Alt var deres faakaldte „aandelige
Rerelser", hvilke de ofte havde baade i hsiere og lavere Grad. I lavere
Grad havde de ofte disfe „Rerelfer" paa den Maade, at under religiefe
Samtaler begyndte En og Anden at vaande sig og under Anfald af
Jamren at omfavne sin ncermeste Kammerat, hvilken han vedblev at
knuge, stryge og klappe med Hcenderne, indtil Anfaldet gik over. I

fele Sogn fynes nu at stride mere og mere frem, Sorfele Lapperne kunde
ogsaa iaar meget bedre gjore Rede for deres Christendomskundstab end
ifjor, eftersom de, fom de felv fagde, iaar ventede mig, men jeg ifjor kom
uventet. I Arjeplog havde de Lapper, fom bo i Egnene ncermest ved
Sorsele, nogenlunde Christendomskundstab, ncesten ligesom Sorselelapperne,
efterdi de have havt Leilighed til at fende deres Bsrn til Skolen i Ba-
stutrcest. Men blandt de svrige Lapper i Arjeplog hsre de, fom kunne
lcese og forstaa Guds Ord, til Undtagelserne')."

') By. »l. 8. KrBb. 23, 17 ff.
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heiere Grad havde de disse Rorelser i Kirken under Prceditenen, og iscer
naar de gik til Alters. Da begyndte Nogle at skrige og hyle, medens
de sade i Stolene, og Nogle sprang op fra Alteret, faasnart de havde
annammet Brodet og Vinen, sirege og raabte med en uhyggeligt jamrende
Stemme ligefom En, der er i Havsnod eller Livsfare, faa at det rungede
i Hvcelvingerne, og hoppede og stoge uophorligt Armene op og ned som
en Fugl, der arbeider paa at flyve, men savner tilstrcettelige Fjeder til
at kunne lefte sig fra Jorden. En af de faaledes Gestikulerende faldt
tilsidst ned paa Gulvet, men vedblev alligevel paa nysomtalte Maade at
staa og klappe med sine Arme, da han af en Anden blev loftet op og
ledet ned ad Gangen lidt lcengere bort fra Alteret, hvor han faa vedblev
med samme spasmodiske Hoppen og Slaaen med Armene. Ogsaa de, som
sade i Stolene og nu bleve hensatte i denne spasmodiske Tilstand, trcengte
sig med Vold frem i Gangen, hvor de Alle trcengte sig sammen, om-
favnende hverandre, idet de udstodte lydelige og hceftige Jammerskrig,
hvilke af og til ombyttedes med krampagtig Latter. Tilsidst boiede de
deres Hoveder mod hverandre, begyndte at tie og standse med deres
Hoppen og saa da ud som besvimede, hvorved de en og anden Gang
gabede med Munden og snappede hceftigt efter Veiret, og nogle Bieblik
efter kom de til deres naturlige Tilstand igjen og satte sig ned i Stolene.
Under disse „Rorelser" var Ansigtsfarven blegnet, Lceberne blaa, og
Binene tillukkede. Noget legemligt Ildebefindende mcerkedes ikke ved
disfe „Rorelser". Selv forklarede de, at dels Fslelsen af og Erindringen
om deres forhen begangne Synder, dels ogsaa Felelsen af den uforskyldte
Naade i Christus stundom opfyldte deres Hjerter i den Grad, at de vare
ved at briste, og deraf hidrerte deres „Rorelser", som de sagde, de ikte
kunde eller vilde bekcempe eller standse, thi de, som havde sogt at ned-
dcempe eller standse disse spasmodiske Rorelser, havde istedetfor maattet
spytte Blod. Den 20deFebruar holdt jeg Missionsmode i lockmok Kirke,
og en lille Indsamling gjordes for Missionssagen. Saavel af Prcesten
fom af Lapalmuen i lockmok bragtes ogsaa nu paa Tale Nodvendigheden
af og det ivrige Bnsie om, at en Missionssiole maatte cmlcegges i lock-
mok. Den 22de og de folgende Dage besogte jeg Lapbyerne i luotel
og Unnats mellem lockmok og Piteaelv. Paa denne Tour reiste jeg 7.^
Mil med Rensiyts, fastbundet i Slceden. Siden fortsattes Reisen over
Byerne Mastosele, Autsjaur, Fristad, Baktsjcmr o. fl. hjem til Mala,
hvor jeg ankom den 27de Februar. Siden holdt jeg Stole med de ncer-
mestboende Nybygger- og Lapborn til den 20de Mai, da jeg til Pintse-
festen foretog en Reise til Arvidsjaur. Paa Reisen besogte jeg Lapperne
i Duoldemjaur og var derfra i Selskab med en stor Mcengde Lapper,
som med Glcede deltoge i Samtale over visse Bibelsprog og deres An-
vendelse paa vor Vandring til det evige Liv. Under Hoitiden samtalede
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jeg ogsaa med Lapperne, baade Gamle og Unge, om den vigtige Salig-
hedssag, og de lyttede vel opmcerksomt dertil, men Koldsindigheden og
Ligegyldigheden viste sig ogsaa blandt dem. Pintsedagsaften holdt jeg
Misfionsmsde i Kirken, og en lille Collekt indsamledes. Ved Tilbage-
reisen fra Arvidsjaur besogte jeg Lapperne i Hjertejaur og kom hjem den
25de. Siden fortsattes atter Undervisningen med ncerboende Lapborn og
Nybyggerbom, til man kunde formode, at Soerne oppe i Fjeldene vare
blevne frie for Is. Den 28de Juni foretoges da Reisen hjemmefra, da
jeg de folgende Dage besogte Skovlapperne, som laa imellem Mala og
Sorsele. Senere besogtes Skovlapperne mellem Sorsele og Arjeplog og
dem i Stockifjelden (Arjeplog) og endel af Skovlapperne i Udtja og
Sjuvakjaur (lockmok). Stockilapperne fagde, at aldrig for havde nogen
Lcerer, det vcere sig Prcest eller Katechet, besogt dem, og de vidste derfor
ikte, om de stulde betragte min Ankomst med Glcede eller Frygt. Men
snart forsvandt al deres Mistillid, da jeg begyndte at samtale med
dem og undervise dem om deres Sjcels evige Frelse, og de fik af mig
lapsie Boger, fom de i nogen Tid havde favnet. Megen Ukyndighed
'hersiede blandt dem saavel i Lcesning som i at forstaa Guds Ord. I
Sjuvakjaur traf jeg en gammel Lapolding; da han fik ncermere Kjendsiab
til Formaalet for min Reise, blev han meget venlig, velvillig og fortrolig,
faaledes som et faadant Brtenfolt kan vcere det. Indenad i Bog kunde
han ikte mere se at lcese, dog yttrede han Frygt for en ufalig Dod og
omtalede meget rort, hvorledes en Nabo til ham ved Navn Sintal nylig
var dod i den grueligste Fortvivlelse, eftersom han forud havde vceret
omvendt og lcerd i Guds Ord, men var affaldet derfra til grov Ugude-
lighed, samt hvorledes han (Sintal) i Dedstimen med Fortvivlelsens
Skrig havde betjendt alle sine vederstyggelige Gjerninger og sagt, at han
saa Helvedes luende Gab under sig, hvori hans Sjcel nu redningslost
stulde falde ned, ligesom en Fist falder ned fra Spiddet i Reppen (Reppen
kaldes Regaabningen midt over Ildstedet i Laphytten, og i denne Aab-
ning pleie Lapperne at ophcenge Fist paa Spid at reges). Og i denne
Fortvivlelfens Stand var han ded. De andre Lapper her kunde lcefe i
Bog og yttrede ligeledes nogen Erfaring i Naadens Orden. Den 20de
ankom jeg til lockmok. Og da jeg nu paa Reisen fra Arjeplog maatte

fortfcette Vandringen baade Nat og Dag uden at kunne nyde nogen
Sevn eller Hvile for den utallige Mcengde Myg, fom med deres skarpe
Bid forfolge Vandreren i disse Fjeldegne, maatte jeg hvile her nogle
Dage. Efter at have nydt Hvile og styrket mine Krcefter fortfattes Reisen
til Nausta, hvor jeg ankom den 2den August. Paa denne Reise lcerte
jeg ret at kjende Nodvendigheden af en Missionsstoles Anlceggelfe i Nausta
By i lockmots Prcestegjceld. I Ncerheden af denne By opholder sig
baade Vinter og Sommer 9 til 10 lapsie Familier, som have mange
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Bom, hvilke favne Undervisning. I felve denne By og i Ncerheden
deraf leire sig om Vinteren alle Arvas- og de fleste Varturtelapper fra
Arjeplog, hvilke ere de vildeste og mest vankundige Lapper, vort Rige
har. En stor Del af lockmoks Fjeldlapper flytte ogsaa did om Vinteren.
I denne Vy pleie ogsaa Fjeldlapperne af sig felv at indaccordere deres
Bom for at blive fri for at fore dem om med sig paa deres Fjeld-
vandringer. lockmokslapperne, som nu besogtes her paa Egnen, yttrede
ogsaa deres store Attraa efter at faa en Skole, der var tilgcengelig for
deres Bom. Endel sagde ogsaa, at de gjerne selv vilde bidrage Noget
til deres Boms Underhold. Anlceggelsen af en Missionsstole i Nausta
vilde vcere saameget desto onsteligere, som dette Sted har Fortrin for
ethvert andet i denne Lapmark, og vilde i mine Tanker vcere det eneste
og hensigtsmæssigste Middel til at plante Evangeliets forcedlende Lys
blandt den store Mcengde af vilde og i hedensk Morte vcerende Lapper,
som bo i Fjeldene mellem Arjeplog og lockmok, og om hvilke gruop-
vækkende Rygter om Slagsmaal, Mord, Tyveri og Voldsgjerninger lyde
over Landet')."

lovrigt var det ikte alene for Lappernes aandelige Vel, at Kate-
cheterne arbeidede, men ogsaa for de fvenste Nybyggeres. Vi foregribe
atter noget en fenere Tid, idet vi her meddele Vidnesbyrd fra 1848 fra
Provst Feltstrom i Lith (Icemtelcmd), som paa M. S.s Vegne havde
disiteret i Laxsjo Stole. Han siger: „Virkningerne og Velsignelsen af
en Stoleindretning pleier fcedvanlig at indsircenke sig til den Ungdom,
som deri nyder Undervisning og Opsigt. Saadant er dog ikke Tilfceldet
her, men de velgjorende Virkninger af Misfionsstolens Oprettelse her
have udbredt sig ikte alene til de fleste af Laxsjo Bys, men ogsaa til
mange af de tilgrcendfende Byers Indvaanere, og dette af folgende Aar-
fager: Efterdi Laxfjo Bymcend fom Folge af Overenskomst med M. S.
have opfort en Skolebygning, hvis Lceresal er meget rummelig, lys, for-
synet med Brceddegulv og malet, efterdi i denne folkelige By, der er
beliggende omtrent 3 stive Mil fra Kirken, Gudstjeneste eller saakaldet
Bon holdes hver Helligdag i Skolesalen for de af Byens Beboere, fom
ikte besoge Kirken, medens de ovrige Lcerere ved Skolen alle de Dage,
da de ikte begge bivaane Gudstjenesten i Kirke, ogsaa en Timestid om
Morgenen undervise deres Skolebom i Christendommen, samt disse Lcerere
om Helligdagsaftenerne pleie at lcese en eller anden christelig Afhandling
og ove de Tilstedevcerende i Sang og tilsidst holde Aftenbon med dem, fom
have indfundet sig der; efterdi de, fom bleve hjemme fra Kirken, pleie
paa disse Morgener at indfinde sig for at bivaane Undervisningen og om
Aftenen for at hore, lcese og synge, efterdi de acmdeligtfindede og erfarne

') By. U. 8. irBb. 24, 19 ff.
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„Hvilken er nu Virkningen heraf? Den, at den mere almindelige
aandelige Opvcrkkelse og Liv, som er opstaaet i Laxsjs, og som jeg ogsaa
i min tidligere Aarsberetning omtalte, ikke alene er bleven underholdt,
men ogsaa er kommen til Fasthed og er tiltaget. Den Leilighed, der
tilbyder sig i det Mindste hver Helligdag til at hore, lcese og betragte
nogle af Christendommens Lcerdomme, de mange med seerdelesKjcerlighed
til christelig Sang anvendte Timer, den Anvendelse af Guds Ord hjemme
i sin egen Bolig, hvilket en til aandeligt Liv kommen Sjcel ci kan und-
lade, Alt dette med Velsignelsen fra oven har virket saaledes, at saavidt
jeg forstaaer og har kunnet stjonne, opliver en christelig Sindsstemning
Laxfjos Bys Indvaanere i Almindelighed og ogsaa mange tilgrcendsende
Byers Mcend og Kvinder, hvilke oftere have bivaanet Bedetimerne og
andre Sammenkomster, end de paa Grund af den lange Afstand kunde
benytte den offenlige Gudstjeneste i Kirken. Jeg siger derfor ikke, at
Alle disse allerede ere Fcedre i Naaden eller ikke engang ynglinge der-
udi, det er jo allerede heldigt, om Nogle ere Bom i Naaden og soge
efter Tilvcext deri. Hertil bidrage ogfaa de mange gode, christelige Bsger,
som ved Skolelcererne ere blevne ljendte og ljsbte af Folk. Ingen af
deres Kjcerlighedssysler tilfidescette de, men ere ci heller faa gjerrige paa
og udi dem, at de jo engang imellem en Arbeidsdag kunne fcette sig i
hele Timer ved Jesu Fodskammel. Paa deres Ansigter seer man ingen
Gnavenhed, i deres Adfcerd ingen Tillcerthed, eller hvad Verdensbornene
saa gjerne ville sinde hos de saakaldte Lcesere eller Opvakte. Meget
mere seer man paa deres Ansigter en straale'nde Glcede over den Naade,
som er dem vederfaren, og for hvilken de ncest Gud prise det cedle Mis-
sionsselstab og de Lcerere, samme har ansat ved Laxsje Skole. Kort
sagt, den levende Christendoms to Hovedmomenter, sand Tro og Kjcer-
lighed synes mig her almindeligt og tydeligt at treede frem."

Skolelcerere ere meget duelige til i Samtale, i Omgcengelse, i Undervis-
ning at fremme aande,ligt Liv og Sindelag: saa have Byens Indvaanere
i Almindelighed og ikke alene Skolebernene Leilighed til ved denne Stole-
indretning at indhente megen sand Christendomskundstab. Hertil kommer
— hvad jeg mener at have bidraget ikke lidet til den christelige Sinds-
stemning i denne By, at de ansatte Skolelcerere have havt Evne og Nid-
kjcerhed til ikke alene at lcere Skolebernene, men ogsaa de fleste svrige
Bymcend en god enstemmig og ogfaa ret mange en firstemmig Sang, og
Sangen er bleven en?)ndlingssag, der benyttes ci alene i de almindelige
Bedetimer, men ogsaa hjemme i Husene og ved deres mange Forretninger,
ved Sammenkomster i Skolesalen, ved Selskaber osv."

„Dog maa jeg ogfaa tilfoie en god Virkning af „Lceferiet" eller
Christendommen i Laxsjs, som ogsaa Verdensmennestene forstaa sig paa,
og denne er den, at den i Icemteland fcedvanlige og saa ofte beklagede
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Natteloben af unge Mennesker aldeles er bleven aflagt i denne store By,
for ci her at tale om Afholdenhedens Udbredelse og andre glcedelige
Tegn paa, at saavel Ungdom som LEldre i og om Laxfjs have lcert
uden Tvang at forfage enhver faadan, mindre christelig Forlystelse, som
flatteres hoit og som Kvintessencen af Livets Nydelse af det polerede og
af ingen af Sjcelens cedlere Fornoielser ljendende verdslige Sind')."

Om Skolen i Vastutrcest under Carl Jonsson meddeler Visitatoren
Pastor Sundelin i Lycksele 1648: „Denne Skole har i den sidste Termin
havt 35 Elever, af hvilke 25 lapste og 10 fvenste Bom. Denne Stole
nyder stor Anseelse paa Egnen, og Lapperne have den bedste Tillid til
den. Den Nytte, den har afstedkommet blandt Lapperne i Stenfele Sogn,
er ogfaa af den mest velgjorende og udstrakte Beskaffenhed baade i moralsk
og okonomist Henseende. Saaledes beretter Prcesten der, at hele den
yngre Generation af hans lapste Tilhorere, fom have nydt Undervisning
i denne Skole, udmcerler sig ved sin ganske almindeligt erhvervede storre
Oplysning, som ogsaa har havt en gavnlig Indflydelse paa de LEldre,
saa at Christendommens Lys i det sidste Tiaar har havt en meget stor
Fremgang der. Som den ncermeste Virkning deraf har fulgt en mere
almindelig udbredt Scedernes og Livets Forbedring, hvorved felve den
lapsie Foltemcengde der er anseligen tiltaget, og deres Rensdyrshjorde
ogfaa ere betydelig forogede. Fer vare de i deres raa og vilde Natur-
tilstand Scmdfeligheden i hoi Grad hengivne og anfaa ncesten Brcende-
vinet for deres hoieste Gode, og under Berusningen deraf, foruden det
at de fvcettede deres Krcefter og bleve tidligt Dedcns Bytte, forfomte
de ogfaa deres Berns Tilfyn og Pleie, hvorfor uden Tvivl de Fleste af
disfe omkom. Til Oplysning og Betrceftelse heraf ncevnes, at en af de
rigeste Lapper i Sognet, fom tillige var i hei Grad ukyndig, vild og
liderlig, havde 12Bern, men blot et eneste af dem kunde overleve ham.
Nu derimod aabenbarer sig en meget omsorgsfuld Omhu for deres egen
og Vomenes Sundhed, fom turde vcere det nodvendigste Vilkaar for felve
Livets Bibeholdelse og Slcegtens Forplantelse. Som Folge af den siete
og sieende Forbedring i Levnet tiltager ogsaa Renhjordenes Antal saare
meget. Fordum, naar Lapperne flyttede ned fra Fjeldene og kom ned i
den mere dyrkede og beboede Del af Landet, beleiredes og plyndredes de
af Kromcend og Vrcendevinsprangere, fom for deres Varer tilnarrede sig
de fedeste og bedste af Lappernes Rener, hvorefter de felv, medens de
fortcerede Betalingen, faldt hen i en dodlignende Sovn, og de tilovers-
blevne Rensdyr enten lob bort eller bleve et Rov for Tyve, Ulve eller
Iccrver. Nu derimod fcelge de, hvad de kunne undvcere for contcmt
Betaling, forskaffe sig derved andre Fornodenheder, arbeide, ere virk-

) Misstidn. 1849 Nr. 2. S. 6. 7.
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1852 siriver Domkapitlet i Hernosand i den Beretning, det hvert
sjette Aar indgiver til Regeringen om de kirkelige Forhold i Lapmarken:
„Imidlertid stemme begge Visitatorerne overens om at tilskrive det
fvenste M. S.'s Skoler i Lapmarken en betydelig Del af Fortjenesten for
den mere levende Interesse for Undervisning og det religiose Liv, som i
de senere Aar er begyndt at spores saavel i de sondre som i de nordre
Lapmarker, og det er blot en retfcerdig Anerkjendelse, Domkapitlet herved
yder det fvenste M. S.'s Virksomhed, idet det tillader sig den underdanigste
Erklcering, at saavidt det er Domkapitlet bekjendt, ere alle Prcester i Lap-
marken, ihvorvel de forovrigt stundom ere af meget ulige Anskuelser,
aldeles enige i et fordelagtigt Omdomme om Missionsstolernes Virk-
somhed 2)."

somme i at passe deres Rener, opsoge de tjenligste Grcesgangsegne og
rense Skovene for stadelige Dyr osv. Disse Forhold have vel mere
Hensyn til det legemlige Livs Udvikling og Velfcerd, men da just dette
er en Frugt af det aandelige Livs Seirvindinger, bor det, idet det be-
styrker Apostelens Ord, at „Gudfrygtighed er nyttig til alle Ting og har
Forjcettelfe baade for det Liv, som nu er, og for det tilkommende", og-
faa vcere en Trost og Opmuntring for den cedle Mennesiekjcerlighed, som
ikke alene har givet den forste Vcekkelse, men ogfaa en fortfat, kraftig
Omtanke og Hjcelp til denne Gjerning. Math. 6, 33')."

1855 skriver Inspectoren: „Undervisningen er i alle Skoler bleven
besorget i tilborlig Orden og med berommelig Nidkjcerhed. Med sand
Tilfredsstillelse kan jeg ogsaa bevidne, at ved Visitatser, som jeg i de to
sidste Aar har holdt i Menighederne i Sydlapmarkerne, har den Ungdom,
som har besogt Missionsstolerne, paa faa Undtagelser ncer, lagt gode
Indsigter i Christendomskundstaben for Dagen og med Henfyn til deres
Kundstabsgrad langt overgaaet den celdre Befolkning. Skolernes Nytte
og Nodvendighed stattes derfor retteligen ikke mindre af Prcesterne end
af Lapperne felv, hvis Bom der indhente det storre Lys, der muligen
til en vis Grad kan adsprede det Morte, hvorudi Fcedrene siddes."

En Ven af Missionen, der havde overvceret Examinen i Laxsjo
siriver samme Aar til M. S.: „Her kan man lcere at leve Christen-
dom, her bygges ikke paa los, selvgjort Grund, men paa den faste
Klippe, fom trodfer alle Storme og Omvexlinger, fom mode i Livet.
Og Arbeidet her er ikke den lonnede Dagleiers, men det gaaer af et villigt
og glad Hjerte og uden anden Tvang end Christi Kjcerligheds. Ham
alene vcere derfor A3ren for den Fremgang, fom her fpores, de Frugter,
fom frembringes! Men disse bor det alligevel tillades at frembcere det

') Lunds Missbl. 1819. 108. ') By. »1. 8. zrBt». 18, 13.
') By. «. 8. illBb. 20, 11 s.
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1857 besogte den bekjendte forhenvcerende Missioncer vr. Peter
Fjellstedt efter M. S.'s Anmodning dets Skoler. Ten Beretning, han
efter sin Hjemkomst afgav til M. S., lyder faaledes 2): „Ifolge det mig
af Bestyrelsen givne Hverv har jeg besogt M. S.'s Skoler i Lapmarkerne
og kan til min store Glcede meddele Bestyrelsen, at disse Skoler efter
alle de lagttagelser og Underretninger, som jeg kunde indhente, allerede
have virket og vedblive at virke til megen Velsignelse blandt det lapste Folk."

Vidnesbyrd om Arbeiderne paa denne Herrens Ager, at de ere trofaste
Tjenere, Bonnens Mcend, som hente Visdom, Styrke og Mod ud af
den levende Klippeborg, den aandelige Klippe, fom folger med dem.
Undervisning og Opfostring gaa her Haand i Haand, og ere end Gaverne
delte mellem begge de hinanden trofast og broderlig flottende Venner,
faa synes de i det Mindste paa det muligst Fuldstcendigste at ststte hin-
anden ')."

„Skolen i Baftutrcesk besogte jeg og holdt Examen med Slole-
bornene den 4de og ste August. I Skolen var der 15 Bom fra Stenfele,
9 fra Sorselelapmark samt 2 fra Arjeplog, ialt 26, hvoraf 15 Drenge
og 11 Piger. I Indenadslcesning paa Svensk og Lapst havde jeg Grund
til at vcere meget tilfreds med de Fleste. De, som i lcengere Tid havde
vceret i Skole, havde ogsaa gjort glcedelige Fremskridt i Lcerebogen og
Bibelhistorien. De Fleste af dem kunde nogenlunde skrive, og nogle og-
saa regne lidt. Hovedsagelige., sogte jeg at udforske, hvorvidt de havde
i Forstand og Hjerte optaget det, som de havde hort og lcert, og jeg
fandt, at de Fleste havde gode Begreber og Indsigter, og Nogle lagde
tydelig for Dagen, at deres Hjerter vare grebne af Guds Naade. Den
7de og Bde Aug. holdt jeg Examen med Skolebornene i Knasten, 18
i Tallet, af hvilke 10 vare fra Asele og 8 fra Arvidsjaur Lapmark, 9
Drenge og 9 Piger. Denne Skole er i en endnu mere blomstrende
Tilstand end den ovenforncevnte. Bomene have ret gode Indsigter, og
nogle af dem leve i Troen Paa Christus og gaa i Skole hos ham. For-
svrigt gjcelder om Bomenes Fremskridt det Samme, som ovenfor er fagt
om Skolen i Bastutrcest. Sondagen den 9de August holdt jeg to Gange
Gudstjeneste iKnasten, efterdi mange Folk havde forsamlet sig der. Den
10de August besogte jeg Skolen i Tan sele og examinerede Bomene
sammesteds. Fem Piger vare i Skolen. Om Undervisningens Frugter
her gjcelder det Samme, som er omtalt om Skolen iKnasten, men lcenge
bor denne Skole ikke vcere uden en celdre Lcerer eller Lcererinde."

„Den 26de og 27de August overhorte jeg Bomene i Laxsjs Skole.
De vare 21 i Tallet, nemlig 10 Drenge og 11 Piger. Alle de Boms

2 By. _,!. 8. iirBb. 23. 11 ff. jfr. Ev. M. Mag 1857, 543.
') By. »l. 8. _irBb. 20, 12.
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Fremskridt, som i lcengere Tid havde besogt Skolen, vare meget tilfreds-
stillende, baade i Inden- og Udenadslcesning famt i Forstand paa og
Opfattelse af, hvad der var bleven indovet. Ogsail her ere adskillige af
Bomene grebne af Guds Aands Naade og have begyndt selv at benytte
Guds Ord og i Bormen at omgaaes med sin Frelser. Hvad Sangen
angaaer, da ere Bomene, saavel i de andre af M. S.'s Skoler, fom
ifcer i den sidste, vel ovede deri. og Mange af dem have gode Stemmer.
Det var sijont og rorende at hore adskillige af vore hoitideligste Melodier
og kraftigste Psalmer synges rent og hjerteligt af disse Fjeldets Bsrn,
og med Glcede kunne vi tcenke derpaa, at disse Toner allerede nu gjen-
lyde i mangen Hytte i vore Lapmarker og ville udbrede sig alt videre
og videre. Det lapsie Folk, men ifcer Bomene, besidde megen varm og
dyb Folelse. De blive let rorte af Guds Ord. En Hovedsag maa det
vcere at vedblive med at vande og underholde det, som er bleven ud-

saaet i deres Hjerter, ogsaa efter at de ere gaaede ud af disse Skoler,
og hertil medvirke de aarlige hoitidelige Bomemoder, som ere blevne
indforte, paa en velsignelsesrig Maade."

„I alle disse Skoler deltage ogsaa de fvenste Bsrn i de Byer, hvor
Skolerne ligge. De lapste Bom lcere ogsaa allehaande Haandgjerninger.
Pigerne lcere at sy Klceder og Skotoi paa lapst Vis. Drengene for-
fcerdige Skeer, Skovle ofv. Nogle faa Lapborn i Skolerne, 4 eller 5,
ere uscedvanlig dvaske, et Par af dem ncesten idiotiske. Denne ulyksalige
Tilstand ansees med god Grund for at vcere en Folge af, at baade Fader
og Moder have vceret dybt nedsunkne i Drukkenstabslasten. Denne Last
hcergede grueligen og sdelceggende det lapste Folk, indtil den nye Lov-
givning hcemmede Brcendevinsstrommen, siden den Tid er Drilfceldigheden
blandt Lapperne saare meget aftagen."

„Disse Skoler have virket meget velgjorende baade paa den lapste
Almue og paa den fvenste Befolkning ide Egne, hvor de ligge. Mange
af de Bom, som ere gaaede ud af disse Skoler, have vceret og ere op-
livede af Guds Aand, og derved ere de blevne Missioncerer for
markerne. Nu lceses Guds Ord, og nu prises Herrens Navn med Bon
og Lovsang i mange Hytter paa vore Fjelde, og sand Gudsfrygt og
Fromhed er derved bleven meget fremmet blandt Lapperne. Det bevidnes
ogsaa almindeligt, at denne glcedelige Fremgang blandt dette Folk hoved-
sagelige« hidrorer fra disse Skoler, thi det var ellers uscedvanligt, at
Nogen af Lapperne ret lcerte at lcese. I enhver af de tre stsrste Skoler
holdt jeg flere Gange Bibellcesning, og ikke blot Folkene fra famme By,
men ogsaa fra mange andre Byer vare tilstede, hvilket maa ansees for
et Bevis paa, at Interesfe for Guds Ord er begyndt at vaagne blandt
Folket, og at Mange ere komne til aandeligt Liv i Christns. Paa nogle
Steder have betydelige Opvcettelser fremstaaet som Folge af disse Skoler."
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„Ssndagsstolerne ere til stor Velsignelse, hvilket jeg havde Leilighed
til at se baade i Ottsjon, Silas og andre Byer, hvor de velsignelsesrige
Frugter af dette Arbeide vare meget fynlige. Baade hos celdre og yngre
sindes en christelig Sindsstemning, som ellers ikke sindes i Lapmarkerne,
og Nogle ere komne til fuldt aandeligt Liv."

„Baade i de Huse, hvor Bsrnene ere indtingende, og ogsaa af Andre
hsrte jeg gode Vidnesbyrd om dem. Begge de Prcester, jeg talede med,
cg andre forstandige, trovcerdige Personer bevidnede, at disse Skoler
have gjort og gjsre stor Nytte og nyde alle Rettcenkendes Agtelse og
Velvillie. Dette gjcelder ogsaa seerdeles om Katecheterne, hvilke begge
paa Grund af de fynlige Frugter af deres Arbeide og ifslge det al-
mindeligt fordelagtige Omdomme, fom hortes om dem, maa cmfees for
at rsgte deres Anliggender med udmcerket Nidkjcerhed, Kjcerlighed og
Duelighed, facwel i Skolerne fom paa deres Missionsreifer. Men flere
lignende Skoler behoves."

I Begyndelsen af Aaret 1859 strider Vieepastor N. Th. Feltstrsm,
Skolen i Laxsjss Inspector, angaaende det Indtryk, han ved sidste Examen
fik af Skolen'): „Den Forventning, mit Bessg for en 10 Aar siden og
desuden andre for Christi 3Ere ivrige Perfoners Udsagn om Skolen havde
bibragt mig, bedrog mig ikke. Foruden det, at Bsrnene iAlmindelighed
befandtes vel og trofast underviste, tildrog sig paany i Scerdeleshed den
stille, christelige Aand sig min Opmcerksomhed, fom fyntes der i en ufced-
vanlig Grad at vcere tilstede, og som levende Frugter af Lcererens Ve-
strcebelser lcerte jeg ogsaa adskillige Lapborn at kjende, som dels nu for-
lede Skolen, dels forud vare afgangne fra den. Disfes Attraa efter
Frelsen, de Andres Agtelse for Guds Ord, og Lcererens egen Mmyghed
og Alvor vare tydelige Vidnesbyrd om, at Herrens Aand hviler over
Skolen og gjsr Arbeidet velsignet. Naar jeg betragtede Tilstanden, som
den ellers for det Meste var i Folinge Menighed, og som den uden
denne Skole vilde have vceret ifcer blandt de arme, stakkels Lapper, o
hvor stor Anledning fik jeg da ikke til at prise og takke Gud i mit Hjerte
for denne Missionsstole, der lyser som en Stjerne i Nattens Morte!
Og jeg kan med al Sandhed istemme med alle christelige Venner fra dette
Sted, som have besogt Skolen i Laxsjs en eller anden Gang, at et saa
mcerkeligt og af Guds Naade faa velsignet Sted har jeg aldrig set."

Om Pastor Feltstroms Visitats strider en af Lcererne: „Ved dette
Nytaar vare mange Lapper tilstede under Hoitiderne ligesaavelsom et
temmelig stort Antal Svenskere, ja saa Mange, at Skolesalen og Kamrene
ikte ncer kunde rumme dem, hvorfor flere maatte staa i Forstuen og
udenfor. Heldigt, at det var saa godt Veir! Den femte holdtes Examen

') By. «. 8. sr3b. 24, 13 ff.
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med Bomene, da vi havde den Glcede at fe Inspektoren N. Th. Felt-
strsm iblandt os. Helligtrekongers Dag havde vi en stor Hoitid, thi vi
sit en acmdrig Prcediten af Pastor Feltstrom at hore, der ligeledes holdt
Missionsmode om Aftenen, hvorpaa jeg holdt en tort Afskedstale til de
10 Bern, som udsireves og sluttede med fslgende Vers, som bleve sungne:
Jesus, du vor Hyrde, Hsr os, naar vi bede! Vogt de Lam saa smaa.
Som fra os nu tage Afskeden faa bitter, At fra Skolen gaa! Med din
Stav Til deres Grav, Dem du felv nu vil ledsage, Fra alt Ondt be-
vare Jesus rcek dem Haanden, Naar i Syndevaanden, De vil drages
ned! Syndens Lcenter bryd du Og i Naade styrke Tro og Kraft hos
dem. At de maa Fra Synden gaa, Lad din Aand dem vedertvcege,
Jesus, dig forbarme! Herpaa talte Pastor Feltstrom nogle Ord til Stole-
bsrnene over de velbetjendte og trssterige Ord af vor Frelser: Se, jeg
er hos Eder alle Dage indtil Verdens Ende! hvorpaa Dagens Betragt-
ninger sluttedes med en varm og kraftig Bon af Pastor Feltstrom. Af
dette Bibelsprog har jeg iscer paa mit eget Hjerte erfaret det Trostende
af Herrens Ncerhed, faameget mere fom jeg, siden jeg sidst skrev til Hr.
Pastoren, har maattet udstaa ikke saa liden Fjendskab af faavel Lapperne
fom Svenskerne, hvorfor jeg faameget desto mere er bleven dreven til
Korset for der at beskyttes og bevares, trostes og styrkes af Christi Aand."

„I Gafsele By i Asele Sogn tcetved den nordlige Gren af den
majestcetiste Angermanelv har Bestyrelsen en Missionsstole, som blot har
vceret 2 Aar til. Hvor ung den end er, har den allerede afgivet glcede-
lige Refultater og giver Haab om en god Fremtid, til stor Velsignelse
for Folket der paa Egnen. Det kan heller ikte vcere anderledes, faa-
lcenge Undervisningen ligger i saa tjcerlige og filtre Hcender, fom i Tell-
stroms og Nordfjells, af hvilke den sidste derhos har foretaget vidtloftige
og besvcerlige Neifer paa Fjeldene til Lappernes Stationer og fulgt med
dem paa deres Flytninger dels for at undervise deres Bom, dels for at
holde religisfe Foredrag for dem felv famt at fortfcette Missionen ogsaa
udenfor Skolens trange Gebet, hvilke Reiser have medfort Vesvcer for
den, fom har forrettet dem, men Velsignelfe for dem, fom have modtaget
det kjcerkomne Besog i deres Hyrdetelt uden at kunne tilbyde den an-
kommende Gjcest Andet end hjertelige Velkomsthilsener og venlig Om-
gcengelse, hvilken Lappen besidder til Overflod, hvorimod han ikte har
noget af Jordelivets Bekvemmeligheder og Vederkvægelser at fremscette
for den Fremmede. Lad ham vcere undskyldt derfor, thi hvor skal man
tage Brod fra i Brkenen? Efter den sidste Examen har Skolens In-
spector, Hr. Provst C. Grsnlund, ertlceret: „I Skolen hersker der god
Orden, og Katecheterne Tellstrsm og Nordfjell virke med Iver. Forst-
ncevnte bar imidlertid ikke indstrcenket sin Virksomhed alene til Skolerne,
han har havt en videre Mart for denne, han har nemlig i afvigte Aar
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ogsaa i Herrens Hus holdt mange christelige Foredrag, som have vakt
stor Opmcerksomhed for Missionssagen og fremkaldt flittigere og runde-
ligere Bidrag til samme og ogsaa, det haaber jeg, alvorligere Bonner
til Gud for dens Fremgang."

„Bastutrcest Skole," hedder det fremdeles, „forestaaes af den gamle og
erfarne C. lonsfon med Bistand af hans Svigersen S. A. S. Blomqvist,
befinder sig i god Stand og vedbliver som fer at Sve en velsignelsesrig
Virksomhed. Skolens Inspector Provst Sundelin meddeler, at 26 Lapbern
i Aarets Leb have nydt Undervisning og derved lagt Flid og god Opfersel
for Dagen. Samme Provst yttrer om Skolen i Tansele, der har vceret
besegt af 9 Piger i Aarets Leb, Folgende: „Ved Skolen i Tansele tjeneste-
gjor Frk. Augusta Falck med megen Interesse for sin Sag, og ihvorvel
hun er ung, lcegger hun et saadant Alvor for Dagen derved, at hendes
Arbeide i Missionens Tjeneste med Guds Velsignelse uden Tvivl vil
komme til at bcere gode Frugter." Samme Aar (1859) anlagdes en ny
Missionssiole i Glommertrcest, Arvidsjaur Sogn, med N. I. Carlsson
til Lcerer').

1860 ertlcerer Provst Grsnlund, der visiterede Skolen i Gafsele,
om denne: „Den 18de Decbr. holdtes Examen med Skolens Ungdom,
hvilken jeg bivacmede. Med stor Tilfredsstillelse afhsrte jeg samme, og
de Fremskridt, Bsrnene lagde for Dagen, vidnede fuldkomment om den
Flid og den Iver, deres Lcerere havde anvendt. Denne Dag var for
Bsrnene en Hsitidsdag, og den var det ogfaa for mig. Jeg kunde her
ikte afholde mig fra hos mig felv at Wistille en Sammenligning med
tidligere Tider og den ncervcerende. I tidligere Tider arbeidedes der
ogsaa paa Christendommens Udbredelse blandt det lapsie Folk, og store
Pengesummer opoffredes for dette Anliggende, men Frugten deraf frem-
lyste dog mindre. Nu derimod seer man formedelst de Anstalter, M. S.
har foretaget formedelst Skolens Anlceggelse, tydelige Spor af Oplys-
ningens Fremgang blandt den nomadisie Befolkning. Med Undtagelse
af de celdste Lapper kan den yngre Generation, fom har havt Leilighed
til at besoge Missionssiolerne, maale sig med den svenske baade med
Hensyn til Christendomskundsiab og Sceder. Man kan derfor ikke noksom
prise Forsynet, som har vakt christelige Medmenneskers Opmcerksomhed
for det arme Folk og oplivet dem til faadanne Bidrag, hvorved det er
bleven muligt at bringe det til Lys og Forcedling. Efter at Examen
var tilende, bleve adskillige fra Missionsvenner tilsendte Gaver frem-
tagne, af hvilke hvert Barn sit sin ved den Uddeling, Katecheten Tell-
strom forestod. Det var en virkelig Lyst at se, med hvilken Fryd Bomene
modtoge de smaa Gaver, og hvormegen Pris de satte paa samme, da de

') By. 1,1. 8. _llBb. 24, 17 f.
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1861 opfsrtes i Tansele for det fvenste M. S.'s Regning en fceregen
Bygning, fom stulde tjene til Bolig for Skolebsrnene 2), og famme Aar
blev endelig M. S.'s Virksomhed, som lcenge paatcenlt, udvidet til det
nordlige Lapland, idet en Skole anlagdes i Vajkejaurs, 1 Mil Nord for
lockmok Kirke, fra hvilket Sogn atter Aaret iforveien vare komne ind-
stcendige Begjceringer baade fra Prcesten og Lapperne om en Skole. Ved
denne ansattes M. T. Berlin, der i et Aar var bleven uddannet til
Katechet ved Laxsjs Skole, og som den Iste Juli aabnede Skolen med
3 lapste og 3 fvenste Bsrn fra Byen. Fsrst hen paa Vinteren kom der
flere Bsrn, og den Bde Novbr. var Skolen fuld. Interessen for Bsrnenes
Undervisning var ikke stor, og fsrst efter gjentagne Anmodninger lykkedes
det at bevcege flere Forceldre og Vcerger, hvilke af Egennytte vilde be-
holde Bsrnene hjemme, til at fende dem i Skole. Atter her viste sig
samme store Vankundighed som ved de tidligere Skolers Anlceggelse, en
21aarig Pige blev saaledes optagen i Skolen, som ikke engang kunde
stave, 3 andre Voxne bleve ligeledes optagne, og langt flere lignende
Tilfcelde skulle vcere indtruftie. Ogfaa blandt de yngre Bom var det
Samme Tilfceldet, og kun 3 af alle Disciplene havde begyndt at lcese,
for de kom paa Skolen. lovrigt roste Katecheten dem i sin Beretning
for at have vist al den Scedelighed og Flid, man lunde vente, ifcer naar
man tager i Betragtning, at de Fleste af dem have hort til dem, man
kalder vanartede Bsrn 3).

sit at hore, at de vare komne fra faa cedle Mennesker. I ledige Timer
sysselscettes Bomene med Hacmdgjerning, og for at vife Prover derpaa
frembar Katecheten Tellstrom nu en Mcengde Trcearbeider fom Kopper
og Skeer, hvilke de have fabrikeret. Disse Arbeider, af hvilke flere
vare meget godt gjorte, fcelges ved Auction, og hvad der indkommer,
gjemmes i en Sparebosse. lovrigt hersker der en god Orden, og Bomene
omfattes saavel af sine Lcerere som af sine Fosterfcedre med om Omsorg')."

Hvad Lappernes Christendomstundsiab angaaer, da beretter Berlin,
at den er meget ringe. Naar man undtager de Faa, som have bessgt
Statsskolen i Kvickjok og et mindre Antal af Andre, saa er det tun und-
tagelsesvist, at nogen celdre Lap kan lcese rent indenad. Indenadslces-
ning anse de ikte for faa vigtig, og Begyndelsen gjsres scedvanligt ikte
fsr end ved Bsrnenes Confirmationsforberedelse, som gaaer for sig i den
korte Tid af tre Uger. Og man kan da let forestille sig de Fremskridt,
de kunne gjsre i Indenadslcesning, og deres Kundstabsgrad deri i Al-
mindelighed. Deres hovedsagelige Lcerdom i Lcesning bestaaer faaledes i
Udenadslcesning af en lille Katechismus, der er fceregent forfattet for

') By. U. 8. zrsl). 26, 17. 2) z z^ 26, 18.
') Lunds Missblad. 1862, 69. By. .*>!. 8. arBd. 25, 15. 21. 26, 19.
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Lapperne, tilligemed stsrre eller mindre Dele af Luthers Katechismus, alt
eftersom Tid og Evner tillade. Ihvorvel nu dette Maal af Christen-
domskundstab er meget lidet, vilde det alligevel vcere heldigt, om det
kunde bibeholdes af dem under videre Fremgang. Men da de Fleste
i en modnere Alder have glemt det Altsammen i den Grad, at man :

Midten eller ved Enden af deres Liv neppe kan mcerke, at de nogen-
sinde have vceret underviste i Christendommens Hovedsandheder, saa frem-
byder der sig et ssrgeligt Billede af det Msrke, hvori det lapste Folk
befinder sig i).

Ved Aaret 1825 havde den Opvcektelse, der var begyndt i Norr-
landene, udbredt sig ogsaa til Lapperne, navnlig i Arvidsjaur og i Sirkas
(lockmok Sogn) uden dog der at antage den cmtikirkelige Character, den
havde blandt Svenskerne, fordi, siger P. Lcestadius, „Luthers Skrifter
ikte ere oversatte paa Lapsi", thi Alt, hvad der i disse sagdes mod
Kirten og Prcesterne, forklarede de Opvakte om den fvenste Kirke og de
fvenste Prcester 2). I Sirkas, hvis Beboere tilligemed Kaitomlapperne
vare blandt de allervcerste, og som siden selv forfiltre „Under vort
forrige Liv var Drukkenskab, Eder, Kortspil, Utugt, Ucerlighed og Slags-
maal ikte noget Uscedvanligt blandt os, og hoist Faa af os kunde lcese",
greb Bevcegelsen ncesten alle Lapperne, saa at de bleve „de mest religiose,
stille og ordenlige Lapper" Og hin tidligere sorgelige Tilstand er ikke saa
underlig, naar man horer om de fvenste „Christne" der, at de ere besjcelede
af en übegribelig Egennytte og Gjerrighed, som grcendser til Skamloshed,
og derhos af Uvillie og Ligegyldighed i aandelige Ting og i Alt, hvad der
horer til Sjcelens Frelse Dette har maaste vceret Grundene til, at, da
Skolen i Vaikejaurs blev anlagt, vare de Fleste af Lapperne atter ind-
fovede, kun nogle Faa stode fast, disse besogte Skolen paa deres Reiser
og vare de eneste Lapper, som viste nogen Interesse for den. „En ung
Mand," beretter Berlin, „fortalte med rsrt Sind, at siden hans Sam-
vittighed var vaagnet over hans mange begangne Synder, opholdt han
sig hele Dagen under et Trce i Skoven under Raab og Taarer til
Herren om Frelse for sin Sjcel, indtil han mod Aften blev bonhort og
sit en saadan Fred, som det vilde vcere ham umuligt at beskrive. Ved
et andet Besog paa Skolen beklagede de sig over den Forsmcedelse og
den Modstand, de maatte mode af dem, fom ikke kjende Frelseren. Jeg
mindede dem om, at Alle, som ville leve gudeligen i Christus, maa lide
Forfolgelse, og at det gaaer faaledes til overalt, hvor der findes Nogle,
fom med Ord og Levnet bekjende Christus. Hjulpen af en Tolk fortalte

') Lunds Misst. 1862, 70. -) l__eBt. 98.
2) Lunds Misst. 1862. 71. *») I._eBt. 1, 98.
') Lunds Misst 1862, 70. 72.
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jeg dem ogsaa adskilligt om Guds Riges Fremgang baade inden og uden
Fcedrenelandet, og at M. S. bestod just af faadcmne Medlemmer, fom
drevne af christelig Kjcerlighed ere ivrige for Guds Riges Udbredelse
blandt alle Folk, og nu ogsaa have tcenkt paa Lapperne og have oprettet
denne Skole for deres Bern. Heraf bleve de fynligen dybt rerte, og
en Kvinde fank ned paa Gulvet under stride Taarer. Paa det Spergs-
maal, hvorfor hun saaledes grced, sagde hun: Jeg kan ikke Andet end
grcede af Glcede, naar jeg horer, at saamange Mennesker ere blevne
omvendte til Frelseren. Te bade mig ligeledes fremfsre deres Taksigelse
til M. S., saaledes som deres egne Ord lyde: „Vi fole stor Kjcerlighed
til M. S. og takke dem meget, og samme Kjcerlighed, de have til os,
have vi ogsaa til Alle, som ikke kjende deres Frelser." Om end disse
Lapper savne det Lys til Forstanden, som man lunde onste, og hvorfor
de ogsaa maa lide meget af dem, der ikke bryde sig om sin Sjcels Frelse,
saa aabenbarer sig dog hos dem et saadcmt barnlig Enfold, og en saa
dyb Trang til og Tilegnelse af den Naade, fom i Christus tilbydes
Syndere, at Alt dette borttager al Mistanke om Hykleri og istedetfor
forvisser os om, at ogfaa her blandt Isfjeldene har den gode Hyrde
gjenvundet nogle af sine fortabte Faar."

Maria havde tilligemed en celdre Soster tilbragt fiere Aar i en af
det fvenste M. S.'s Skoler, og denne havde derfra medbragt faa stcerke
Indtryk af, hvad hun havde hort og lcest, at hun ci kunde beholde sin

Kundskab for sig, men maatte gjore Andre delagtig i, hvad der havde
gjort hende saa lykkelig. Hun drog da om blandt Lapperne, fulgte dem
paa deres Vandringer, formanede dem og fogte paa enhver mulig Maade
at drage dem til Herren. Men hun blev syg rimeligvis som en Folge
af de Anstrcengelser, hun underkastede sig, og da hun laa paa sit Merste,
kaldte hun Maria til sig og lod hende for Guds Aasyn love at fortscette
den Gjerning, hun havde begyndt, og ogsaa at gjore. Noget for sit Folk.
Loftet gik navnlig ud paa, at Maria skulde begive sig til Stockholm og
bede Kongen om to Ting, den ene at befale Nybyggerne at fcette Hegn
om deres Marker, at Lapperne ci stulde komme til at lide for, at deres

I 1862 mistede det S. M. S. den Bde Marts sin forste Katechet
Tellstrom. Det var ham, som havde givet StSdet til det fvenste M.
S.s Virksomhed i Lapmarken, idet det var om ham og hans Virksomhed,
at Missionsvennerne forst samlede sig, og Stedet gaves derved til en
selvstcendig svensk Missionsvirksomhed'). Et andet stcerkt Sted fremad
har den lapste Mission ganske nylig faaet ved Maria Magdalene Mads-
datter, en Lappepige fra Vilhelmina.

') Der stal existere en Levnetsbestrivelse af Tellstrom i et svensk Blad, men vi
have forgjceves strcrbt at erholde samme.
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Imidlertid vedblev Maria sin daglige Gjerning, at vogte sin Faders
Hjord, men det varede ikke lcenge, inden hun gjorde et Forsog paa at

indfri sitLofte. Den forste Skole siulde anlcegges i Dahlasjs, hun gaaer
da om fra Hus til Hus at bede om Hjcelp, og fnart begynder Skolen
at bygges. Men hun havde lovet at gaa til Kongen. Svensk forstaaer
hun ci at tale, men hun lcegger sig med Iver derefter, hendes Forceldre
gjore Alt for at holde hende tilbage, men hvor gjerne hun end vil lyde
dem, staaer det for hende: „Hvo som etsier Fader eller Moder mere end
mig, er mig ikke vcerd." Saa begiver hun sig tilfods og alene paa den
200 Mile langeVei til Stockholm. Herren aabnede Hjerterne for hende,
faa at hun overalt paa Reifen blev modtagen med Velvillie, og da hun
efter at have kjort fra Geste, ankom til Stockholm den 3die Marts 1864,
viste det sig, hvor vidunderligt Herren havde beredet Veien for hende.
Paa Gaden moder hun en christelig Dame, der tiltaler hende og,
forundret over at blive forstaaet, sporger hende om Formaalet for
hendes Reise, og da hun horer det, og da Maria siger, hvorledes hun
har bedet Gud om at aabne Hjerterne for hende, siger Damen: „Nu
vel, Gud har hort Deres Bon, felv for De kom". — „Hvorledes da",
fpsrger Maria. — „En Collect blev iaftes foranstaltet for Lapland, og
jeg vil fore Dem til den Prcest, som foranstaltede den."

Rensdyr trcengte ind paa Andres Eiendom, den anden, at man siulde
oprette Afylsioler for lapste Bom; den forste stulde anlcegges i Dahlasjo,
den dem ncermeste Landsby.

Denne Prcest var Pastor Rohrich, fransk reformert Prcest i Stock-
holm. I en Prcediken den 31te Januar havde han opfordret sin Menig-
hed til at understotte den svenske Mission i Lapland og havde udtalt
det inste, at der i Lighed med det franske soo.Lts 6« 8«u ini^ionaii-s
maatte blive stiftet en Femoreforening i Sverig, d. e. en Forening, hvoraf
ethvert Medlem fvarer 5 sre (d. e. 2^ Sk.) ngenlig til Missionen. For
at fremme dette Formaal holdt Pastor Rohrich sire offenlige Missions-
foredrag, og i det sidste anmodede han de Tilstedevcerende at mode nceste
Sondag i den fransk-reformerte Kirke, hvor han vilde fremscette dem sine
Planer, og hvor en Collekt vilde blive foranstaltet for den lapste Mis-
sion. Dette skete den 2den Marts, Dagen efter kom Maria Madsdatter
til Stockholm cg bragtes til ham.

Maria blev kun faa Dage i Stockholm, men hvormeget der end
kunde vcere for hende at fe i denne store Stad, ved Intet lod hun sin
Opmcerksomhed aflede fra det Maal, hun havde for iie. Hun havde
Audiens hos Kongen, der lovede hende Hjcelp, ligesaa gjorde M. S. og
de christelige Familier, hun erholdt Adgang til, overalt modtog man
hende med Velvillie, og glad om Hjertet vendte hun hjem. Efter sin
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Hjemkomst skrev hun folgende Brev til en Dame i Stockholm, der iscer
havde taget sig af hende:

Jeg skriver Dem nogle Linier for at takke Dem af mit Hjertes
Grund for den Modtagelse, som jeg har faaet, medens jeg var hos
Dem, og for at lade Dem vide, at jeg er lykkelig kommen tilbage til
mine Forceldre og min Soster. Siden jeg har forladt Dem, har jeg
vceret rast, det Samme beder jeg Gud, fra hvem alt Godt kommer, for
Dem. Jeg vil ogsaa sige Dem, at min Soster siden min Hjemkomst
har vceret syg, nu synes hun at tomme sig, hvilket er mig en stor An-
ledning til Glcede, men Intet tilfredsstiller herneden!

Herrens Naade og Fred vcere med Dem til Dagenes Ende!
Inderlige kjcere Venner!

Dorothea 6. Grcmberget d. 12te Mal 1864.

Kjcere Venner, vcerer altid paa Vagt, det tveceggede Svcerd i
Haanden. Jeg henvender til Eder Alle denne Formaning: Vaager og
beder! Hengiver Eder ikte til tomme Bestrcebelser paa den Vei, der
forer til det falige Fcedreneland, hvor alle de Hellige engang skulle finde
hverandre igjen, ja, engang og for evig Tid, der, hvor Glceden er evig,
der, hvor der hersker en Lyksalighed, som ingen menneskelig Tunge kan
bestride. Lader os skynde os; Livet er kort.

Jeg vil nu tale til Dem om noget Andet. De Penge, De fendte
mig at uddele til de Fattige og at komme dem til Hjcelp med i deres
store Trang, har jeg givet til de Ulykkeligste, og de stjcenke Eder Kjcer-
lighed og Taknemmelighed derfor. Men Raabet: Bed! gjenlyder endnu.

Aldrig stal jeg glemme de Dage, jeg tilbragte hos Dem, min Tanke
er hver Dag hos Dem. Hils alle Vennerne, lad Fru N. og Stats-
raad N. faa Uddelingslisten at fe. Jeg glceder mig ved at kunne melde
Dem, at Skolen er begyndt, og at der er 32 Bom i den.

Hvad det christelige Liv angaaer, da troer jeg at kunne sige, at de,
fom jeg ved min Afreise forlod i Troen paa Christus, holde ud i deres
Tro, og hvad mig angaaer, da troer jeg, at mit Liv er i Gud.

Hils Prcesten, Fru N., med et Ord alle de Venner, De feer.
Inderlig kjcere Froken, fend mig et Par Ord til Svar.

Den ovenfor omtalte Femoreforening har vundet Anklang over hele
Sverig, den havde allerede i sit forste Halvaar indsamlet Saameget, at
den kunde stjenke M. S. 3000 Ndl. til Lappernes Bedste. Som en

') Noebrieti l_> I_3ponie <K Maria ___2^<l_»_ene_.l_lt__Bc!c).ter l.guBgnne 1865, 30ff.

Med Kjcerlighed og Venskab
Maria Mathsdotter').
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Fslge deraf kunde dette 1865 cmlcegge to Asylskoler, den ene i Bcestsele
(Vilhelmina) den anden i Batsjaur (Arjeploug). I hver af disse er der
Plads til 10—12 Bsrn, der erholde Kost og Logis i Skolen, saalcenge
deres Oplcering varer').

Med disse Asylskoler har det fvenste M. S. nu (1865) 8 Skoler,
nemlig i Laxfjo (Katecheterne I. P. Lindholm, og S. Nordenmark med
21 lapste og 21 fvenste Bom), Gafsele (I. Nordfjell med 32 lapste og
23 fvenste Bom), Bastutrcest (S. A. Blomqvist med 22 lapste Bom),
Tansele Asylskole (Augusta Linder fodt Falck med 12 lapste Piger),
Glommertrcest (N. I. Carlsson med 28 lapsie Bom), Vajkejaurs (M. T.
Berlin med 12 lapste Bom) ialt 127 lapste og 44 fvenste Bom. Bcest-
sele Asylstole, forestaaes af I.Lindbom, Batsjaur af I.Rehn. Desuden
node 96 fvenste Bsrn Undervisning i Ssndagsstolerne iLaxviken, Ottsjs,
Tuvattnet, Stora, Flytjehl, Noret og paa Hcillan. Indtil Slutningen af
1864 var der undervist i M. S.'s Skoler 1219 lapste og 1339 fvenste
Bsrn. Udgifterne til den lapste Mission vare stegne til 7008 Rdl. i
1864 2). Om Skolerne vedblive gunstige Beretninger at indkomme s).

Hvad Statens geistlige Forsorg for Lapland angaaer, da er der 15
Lappastorater, nemlig Folinge med Capellet Hotagen, fom ifolge Refolution
af 2den Septbr. 1851 stal have sin egen Prcest, og Frostviken, begge
beliggende i Nordre lemtelands Provsti, Asele, Dorothea, Vilhelmina,
Fredrika, Lycksele med ihrtrcest Capel, Sorsele med Gillesnoule Sommer-
kapel, Stensele med Tarna Sommerkapel, alle tilsammen udgjerende sondre
Lapmarkens Provsti, Arvidsjaur med Mala Capel og Arjeplog i Vester-
bottens andet Provsti, lockmok med Kvickjol Capel (og Skole) og Alke-
vara Sommerkapel samt Gellivare i Vesterbottens tredie Provsti, og
Karesuaildo og luckasjcervi i Vesterbottens 4de Provsti. Ved dis*e 15
Pastorater er der ansat 15 Sogneprcester samt 4 Comministre og Capel-
prcedikcmter, der bo ved Capellerne, og af hvilke de 3 tillige ere Skole-
lcerere, nemlig i ihrtrcest, Tarna, lockmok*'). Prcestegjerningen i Lap-
markerne er, som tidligere berort, overordenlig befvcerlig, og Prcesterne
ere langt daarligere aflagte end i Norge, saa at deres Lon ikke allevegne
er tilstrcekkelig til at sikkre dem Udkommet. Dertil kommer, at Pasto-
raterne ere meget vidtstrakte, at der er anvist hver af Prcesterne et
navnlig i Forhold til det store Terrain, de bo, altfor uforholdsmcessigt

') I. Vahl. Alm. Kt. 1865. 77 s. By. «. 8. zrBb. 30. 30 s.
2) By. >l. 8. iirzb 30. 31 ff.

») villttn 2, 276. Lasn. f. f. 17. 146. 357. 360. 20. 162.
5) >VeBterlinz, ec<__eBl2Bti!_ matlikel olver Bveri^e 5 uppl. Bt<x___lll)lm 1861,

211 flg.

') .str. Bvei.Bl__l I«. 8. ticlninz. Btool_Nolm 1865, 23. Lasn. f. s. 29, 229
19. 75 ff.
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stort Sjceleantal. Kun to af disfe Pastorater (Frostviten og Fredrita)
have under 1000 Sjcele, 5 af dem have mellem 1000 og 2000 (Kare-
suando, Arjeplog, Dorothea, Sorfele, luckasjcerfvi), 7 mellem 2000 og
3000 (lockmok, Asele, Fslinge, Stensele, G'ellivare, Arvidsjaur, Vilhel-
mina), 1 endog over 4000 (Lycksele). Med saa store, vidtudstrakte Pasto-
rater, der ere saa stcertt befolkede, er det naturligvis umuligt for Prcesterne
i den Grad at tage sig af Lapperne, fom onsteligt er, faameget mere fom
disse saagodtsom i alle Pastoraterne ere et Mindretal af Befolkningen, fom
de tale et andet Sprog end de andre fvenste eller finske Beboere, og som
de jo bestandig ere stedte paa Vandring. Ittedestomindre have ikte faa
af Lapmarkernes Prcester med Iver taget sig af Lapperne. Vi have
omtalt Vifitatserne over Lapstolerne, de holdtes aarlig paa Selskabets
Vegne af Provst Feltstrom i Lith og Provst Sundelin i Lycksele, fra
flere Pastorater bleve ved Prcesternes Medvirkning Gaver indsamlede til
M. S. eller Skolerne og endelig virkede ogsaa flere af Prcesterne med
Iver i deres Embedsgjerning ogsaa blandt Lapperne. Blandt disse har
navnlig Prcesten Lars Levi Lcestadius i Karesuando udmcerket sig. Han
var fodt i Arjeplog 1800 og blev Prcest i sit Fodesogn 1825, efter i et
Aar at have forestaaet Missioncerposten sammesteds. Han stal forst have
vceret en Mand, som Folk er flest, munter og selskabelig og en stor
Botaniker, ligesom han ogsaa interesserede sig for Lapmarkernes Opdyrk-
ning. Men pludseligt stete der et alvorligt Omstag med ham, og han
begyndte med de skarpeste Prceditener at arbeide navnlig mod Drukkenskab
og Tyveri. Hans Opvcettelse synes at have vceret af en methodistisi
Art, thi istedetfor at scette Troen i det indre Menneske og iscer i Villien,
satte han den iscer i Folelserne og lagde en ensidig Vcegt paa indre
Rorelser og Fornemmelser. Han prceditede, at der til sand Omvendelse
horte den dybeste Ncedsel og Sondertnuselse, talte om, at man har
mcertet en Svovllugt, naar Nogen vacmdedes i Samvittighedsnag, at
man har set en Damp opstige fra dens Mund, hvorfra Lugten udgik,
og lyfe Straaler skinne over dem, som vare i stcerk Rorelse og Glcede.
Fremdeles lcerte han, at man maa kunne bestemme, naar og hvorledes
den store Sindsforandring er gaaet for sig, ellers er man ikte omvendt.
Han erklcerede visse Ting for übetinget syndige, som det fremgaaer af, hvad
ovenfor er fortalt om Bevcegelsen iKautokeino. En stor religios Bevcegelse
opstod ved Lcestadius' Virksomhed baade blandt Finner og Lapper og ikke
alene i Karesuando, men ogsaa i Nabosognene, navnlig i det norske Fjeld-
sogn Kautokeino. Thi ikte alene han, men ogsaa Adskillige af hans Menig-
hed, navnlig hans Datter arbeidede efter hans Tilskyndelse paa at vcekte
Menighederne. Men ved hele Opvcetkelsens Retning tom den rolige
religisse Bevcegelse til at treede i Skyggen, og det gjaldt at storme los
paa Hjertet af alle Krcefter. Imiolertid steiede Bevcegelsen ikke faaledes
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ud i Sverig, som i Norge, thi Lcestadius beherskede Bevcegelfen, og idet
Finnerne havde mere Oplysning og Tugt end Lapperne, fandtes deri en
Modvoegt mod Udsteielserne. Efterat Lcestadius var bleven forflyttet til
Pajale, lagde Bevcegelfen sig imidlertid noget. Men et betydeligt Frem-
skridt til det Bedre var stet, Drukkenskaben navnlig i luckasjcerfvi og
Karesuando er ncesten ganske ophort, paa Markederne udstjcenkes end ikke
hemmelig stcerke Drille, og Indvaanerne vise en stor Ulyst til saadanne.
Ja en formuende Bonde, der handlede med Broendevin sn Frc»B, stal
et stort Fad an og lod det lobe ud i Floden, betcenlende den Ulykke
og Elendighed, Brcendevinet havde afstedkommet. En af Lcestadius ind-
rettet og af en Lap, Raatama, fom Katechet og Skolelcerer ledet Skole
er bleven af Bonder og Nybyggere understottet med 1000 Rdl., det
Manglende tilstode Lapperne selv. Raatama gav ogsaa hjemme celdre
Personer Undervisning i Indenadslcesning og i Religion'). Hvad de
celdre Skoler angaaer, da bleve de som ovenfor bemoerket ophcevede
1820, 1846 oprettedes atter 4 faste Skoler: lockmok, Gellivare, Arje-
plog og Lycksele. I Karesuando og luckasjcerfvi erholdes aarlig af
Staten en Understottelse for begge Pastorater til 18 Lappeboms Under-
visning, ligesaa betaler Ekklesiastikfonden 90 Rdl. aarlig til Lappeboms
Underholdning hos Nybyggere i Arvidsjaur; derimod have Icemtelands-
lapperne, siden Katechetembedets Inddragelse 1846, ingen seerlig af Staten
foranstaltet Undervisning 2). Nye Kirker ere i de senere Aar opforte i
Asele (1848), hvilken kostede Nybyggerne 50,000 Rdl., og er en smuk
gothist Bygning med Taarn, samt i Frostvigen (1849)

Det er glcedeligt at vcere Vidne til det nye Liv, som i den senere
Tid er kommen ind ogsaa i den lapste Mission i Sverig. Storre
prcestelig Betjening treenges der imidlertid meget til, og onsteligt vilde
det vcere, om Lapsognene kunde erholde dygtige indfodte Lapper til Prcester.

I Finland hore vi ikke for Reformationen Noget til en Missionsvirk-
somhed blandt Lapperne. Finnerne vare for sent blevne omvendte til Christen-
dommen, og denne havde for lidt grebet deres Hjerter, til at de siulde

') Lasn. f. f. 19. 69. 20, 161.

') Cbraposten 1849, 403. Lasn. f. f. 16, 353. 29, 227 f. bletealle 2. 29.
258 f. BvenBl_ bio^r. lex. 8, 376. Theol. Tidsfkr. 1857, 8. 32 ff.

2) Lasn. s. s. 17, 127. 143. 285. 355. 15, 233. 20, 177.

Ic finske Lapper.
Capitel 13.
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Da de svenske Konger efter Reformationen toge sig af Lappernes
Omvendelse, var det naturligt nok, at de forst henvendte deres Opmcerk-
somhed paa de fvenste Lapper. At Biskop Mikael Agricola, som Rhyze-
lius beretter, stal have prcediket for Lapperne, beroer paa en Forvexling
med den Hr. Mikael, der prceditede for de fvenste Lapper, og fom feil-
agtig er bleven kaldet M. Agricola'). Sikkert er det derimod, at det
paalagdes Biskoppen af Abo, til hvis Stift hele Finland herte, at an-
tage sig Lapperne, og han paalagde da Prcesten i Kemi at drage Omforg
for dem, men det Hele indsircenkede sig til, at adskillige Lapper lode sig
bevcege til at lade deres Bom dsbeZ2). Imidlertid droge de fvenste
Konger dog ogsaa nogen mere Omsorg for Kemilapmark. Der haves et
Brev fra Kong Johan til Biskop Poul af Abo af 1574 2), hvori han
siger, at da en hel Del af Lapperne i Kemi Lapmark Lidet eller Intet
vide om Christendommen, og da de Capellaner, „fom hertil kunne vcere
forordnede", om de end begive sig derop, hvilket ikke skeer mere end en-
gang om Aaret, saa gjore dette for egen Fordels Skyld, befaler han
herved Biskoppen alvorligt, at nogle lcerde Prcester, som ere forfarne i
Lappernes Tungemaal, skulle bestikkes til paa visse Tider af Aaret at
drage derop for at undervise dem. Vi se heraf, at der altsaa har vceret
cmfat allerede dengang Prcester for Lapperne, og at det ikke har manglet
Regeringen paa Omsorg for disfes aandelige Vel, men det er den famme
Klage, Kong Johan forer, fom Carl den niende; Prcester kan en Konge
indscette, men stabe den rette Aand i dem, det kan han ikke. For Dron-
ning Christines Tid udrettedes imidlertid ikke synderligt for Lapperne.
Vel kan det vcere, at nogle Lapper ved Handelssamkvem eller ved Naboer
vare blevne bekjendte med Christendommen og allerede tidligere vare blevne
dobte 4), ligesom ogsaa allerede 1610 en Hr. Ole ncevnes som Gaardmand
og Sogneprcest i Lapland 6), og ligesom den Kirke, som 1627 byggedes
i Tervola (indtil 1860 Annex til Kemi), maa vcere bygget af Hensyn til

med nogen Iver arbeide for de hedenske Lappers Omvendelse, der jo ci
heller, forfulgte og fortrcengte fom de bleve af Finnerne, kunde vcere
gunstig stemte for Christendommen. Hvor Finnerne toge sig af Lappernes
„Omvendelse", der var det vel mest ved voldsomme Midler, hvilke ogsaa
havde spillet en Hovedrolle ved deres egen Omvendelse, og paa den
Maade bleverimeligvis de Lapper, som enkeltvis boede blandt dem, christnede.
Men om nogen egenlig Missionsvirksomhed blandt Lapperne here vi
ikke tale.

') leuBBtrsm om preBterliBll yer^tzsrintzen i Btitt. 1822.
3, 483 f.

') 4bo ticlu. 1784. 31. *) V. N. 1772. 233.
') Buo_nl 1846, 77.

luuB.eu 753.
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Lapperne, thi forst ved 1650 flyttede de forste Finner ind i Sognet'),
men det var dog forst under Dronning Christine, at alvorlige Skridt
foretoges til Lappernes Omvendelse, og det berettes udtrykkelig, at til
hendes Tid vandrede Lapperne om som vildfarende Faar i deres hedenske
Morte, brugte Trolddom og Overtro, dyrkede og tilbade Sten- og Tree-
guder, og hvad vcerre var, offrede dem deres egne Bom 2). Det havde,
som ovenfor bemcertet, tidligere vceret Prcesten i Kemi paalagt at sorge
for Lapperne, denne Forpligtelse var bleven overdraget til Prcesterne i
Tornea, men 1633 sit Biskop Rothovius af Abo atter Kemilapmark lagt
under Prcesten i Kemi, da Prcesten i Tornea boede altfor langt borte.
1648 lod Regeringen opfore to Kirker i Enare og Kemitrcest ved Soerne
af famme Navn, og paa Forstag af Rothovius ansattes to Finner til Capel-
laner her, nemlig Esaias Mansveti Bothniensis eller Ijander i Enare og
JakobLapodius eller Lapvoensis iKemitrcest, hvilke faaledes bleve de forste
egenlige Lapprcester i Finland 3). Prcesterne i Kemi vedbleve imidlertid
lige til 1747 at fore Tilsyn med denne Del af deres gamle Menighed
og stulde jcevnlig reife derop for at infpicere. De to ovenncevnte Prcester
virkede med stor Nidkjcerhed, lcerte Lapperne og navnlig deres Bom Finsk
samt at lcese i de finske Religionsboger og fik dem til at besoge Kirkerne.
Iscer Mansveti tog sig med stor Nidkjcerhed af sin Gjerning, saa at
Lapperne i Enare baade da og i den ncermestfelgende Tid havde de
bedste Religionskundskaber. For at undersege Lappernes Fremskridt droge
de to Prcester om blandt dem, endogsaa til deres fjerneste Opholdssteder
og sonderstoge paa disse Reiser deres Troldtrommer og andre hedenske
Redskaber og nedreve Afguderne^). Heri havde Mansveti en Hjcelper i
den omvendte Lap Peder Pcejvice fra Pceldojcerfvi, om hvem Tornceus
fortceller (1670), at han var dod to Aar iforveien, og at han var en
cerlig, velhavende og gudfrygtig Lap. Han havde i sin Tid trolig tjent
og dyrket sin Sceite, men det hcendte sig engang, at Rensdyrene begyndte
at do i Mcengde for ham, derfor cmraabte han stittigen Sceiten og cerede
den, men det hjalp ikke, Rensdyrene vedbleve at de. Tilsidst drager
han med alle sine Senner til Afguden, forer med sig mange Lces tort
Ved, pynter fmukt op rundtomkring med friste Grankviste, giver ham til
Offer de Huder med Bellinger, Horn og Hoveder, fom han har draget
af de dode Rensdyr, derpaa falde Alle paa Knce og bede indstcendigen
Sceiten, at han ved et eller andet Tegn vil aabenbare sig, om han er

') 165.
') Berewing af 1751 til Domkapitlet i Abo af Paft. Niels Fellmann. OaLtren 1,60.
') I tyk bor»tt. omtales Joh. Pitovius, som den, der har omvendt Enare-

lapperne. Maastee han var en af de under Kong Johan ansatte Prcester.
4) Bj«z?r«u 14 f. Bu«mi 1848, 66. 42 (som urigtig angiver

1639). leuzLtrsm 3, 504.
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en Gud. Da der intet Tegn skete, stjsndt de lig Vaals Prcester hele
Dagen havde bedet, stode de op fra deres formente Gudsdyrkelse og
kastede alt det tsrre Ved, de havde medbragt, paa Afguden, tcendte Ild
paa ham og brcendte faaledes hele Byens Afgud. Da nu Pceivices By-
mcend vilde drcebe ham derfor, svarede han lig Gideon (Dom. 6): Lad
Afguden hcevne sig selv paa mig. Saa fast var denne Lap Pceivice i
sin Tro, at da nogle Udaadsmcend kcempede mod ham og truede med at
ville forhexe ham, begyndte han at synge mod dem Troens og Fadervors
Psalmer, endvidere: „Nu bede vi den Hellig Aand", „O kom du Hellig
Aand, Slid sonder Djcevelens Snare" osv. Siden brcendte han alle
Sceiter, hvorsomhelst han fandt dem, og han fendte sin celdste Son,
Vuollaba hen at bo i Enare, at han der kunde opbrcende alle deres
Afguder og Sceiter, af hvilke der var mange der. Dette efterkom han
ogsaa, men maatte desaarsag flygte til Norge (omtr. 1665)').

De to ovenfor omtalte.Lappeprcester havde ingen Medhjcelpere i
deres Gjerning, men maatte selv alene undervise Folket. Dermed bare
de sig faaledes ad, at de paa visse Tider stcevnede Folket sammen til
Lcesemoder, ved hvilke de forst overhorte Enhver i, hvad han kunde fra
tidligere Moder, underviste ham i Forstaaelfen deraf og optegnede En-
hvers Fremgang, hvorpaa de fatte dem Lectier for til nceste Gang. Paa
denne Maade gjennemreiste hver af Prcesterne sin Menighed nogle Gange
om Aaret 2). En ikke ringe Bistand havde imidlertid Mansveti ide
finske Nybyggere fra Ijo og Umeå Sogne, som han sit til at nedscette
sig i Kemitrcest og videre Nord paa. De vare skikkelige og bogkyndige
Folk, hvilke gavnede ham „utroligen, idet de ikte alene ved daglig
Omgcengelse lcerte Lapperne Finsk, men ogsaa ved deres Exempel op-
muntrede dem til at aflcegge Afgudsdyrkelsen, lcere at lcese og erholde
sand Kundskab til en ret Christendom", ligesom de ogsaa lcerte dem at
dyrke Jorden Ogsaa Biskop Rothovius vedblev at drage Omsorg for
Missionen, han lod den omtr. 1650 visitere ved Pastor Clcmdius
Alcmus^).

Da Lapodius dode 1660, blev Mansveti hans Eftermand og var
nu ene Prcest for Lapperne. Om Vinteren drog han om til dem, hvor-
imod disfe om Sommeren besogte Kirken i Kemitrcest Da Afstanden
fra Kemitrcest imidlertid var faa stor, og Lapperne stadig stakkede om,
kunde han med al sin Flid ikke udrette meget, navnlig i Sodcmkyle, hvor
der endnu hersiede et stort acmdeligt Morte, da Gabriel Tuderus 1670 blev
udncevnt til Prcest i Lapmarken. Han synes ikte at have havt fast Bolig

') ci2Btren 1, 15. loruleu3 28 s. jfr. Folkev. 1865, 230.
2) Buomi 1846, 124. ') c^treu 1. 72.

Lp itome _le_ei. Bueei«e 6c»tl_. _?euin^. eto. 1650 lid. 5 e 8.
8j«8l6n 15.
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i Lapmarken, hverken dengang eller efter at han 1675 var bleven Sogne-
prcest i Kuusamo, der faaledes blev det forste lapste Sognekald, og som
sil Sodanlyle og Enare til Annexer'). Om endel af hans Virksomhed
har man en omstoendelig Beretning i den af ham felv forfattede „en kort
bercittelse genom hvad tilfa'lle Sodankyle, Sombio, Kuolajerfvi, Kittka
och Manscelkce Lappars, i Kiemi Lappmark, Afgudadyrkan, Widfleppelfe
och strymtaktige Gudstjenst, och hwaruti den består, ar worden uppenbar
och huru de aro sedermera til Gud omwandne wordne^)" Han fortceller
i dette Skrift, hvorledes han i Begyndelsen af 1669 drog op til Enare,
hvor hans Karl friede til en Pige, men da Enarelapperne havde hele
Sodankyle By mistcenkt for hemmeligt Afguderi, maatte Karlen og hans
Fader hoitidelig sige sig los fra alt sligt djcevelst Vcesen, for de kunde
erholde Pigen. Deraf tog Tuderus Anledning til Paa sin Tilbagereise
at holde en alvorlig Straffetale til Lapperne i Sombio navnlig Utvd
deres Rensdyrshellige.se og Bjornedyrkelse. Og da de erklcerede, at de
vilde blive ved deres Fcedres Skikke, svarede han, at det formentes dem
ikke, naar disse ikke vare ugudelige, men hine Skikke vare ikke andet end
Afguderi, og i en udforlig Tale, fom sindes i ovenanfsrte Skrift, paaviste
han dem dette, og hvorledes de ved at gaa til Herrens Vord, uagtet de
vedbleve i Afguderiet, aade og drak sig selv til Dom. Men da de ved-
bleve deres Forehavende, begyndte han Dagen efter at lade tilspigre
Bagdorene i deres Hytter, for faaledes at hindre Rensdyrshelligelfen,
men paa Grund af deres Modstand maatte han imidlertid opgive dette
Forehavende og reise videre. Hans Modstandere fra Sombio, Kitka,
Mcmscelke og Sodankyle vare imidlertid ilede til Herredsthinget i Kemi
for at anklage ham for ivrigheden, hvilket han dog erfarede og ilede
derhen og kom der i rette Tid. Lapperne udrettede da Intet, men
maatte drage hjem med alvorlig Advarsel fra ivrigheden om at afstaa
fra deres Afguderi. Dette nyttede imidlertid Intet, og da Tuderus
uforfcerdet drog derop ved Nytaarstid, fandt han Lapperne i Sodankyle
lige afgudisie, og de havde ved falsk Foregivende forledet hin forst om-
talte Sodankylemand og hans Fader til at falde fra. Det lykkedes
imidlertid Tuderus fnart at bringe ham til Omvendelse, hvorover de
Andre bleve saa forbittrede, at de erklcerede ci at ville give Tuderus
Styds til at drage videre, hvortil han blot fvarede: „Det kunne I
gjsre, det er mig kjcert, og maaste det er saa bestikket af Gud, at jeg
stal sidde stille her og ikke saa snart reise fra Byen, fom tilforn er sket,
at jeg desto lcengere maa bruge mit Kald og mere prcedike Loven end
Evangelium for Eder; mig tykkes, at I behsve det vel, thi I ere endnu

') _^bo ticlu. 1784, 172 f. e__.au 162.
2) Trykt i Twa beriittelser.



166

ikke komne til Guds rette Kundskab, aldenstund I ikke med sterste Flid
og Nid forsvare det, Gud horer til, men det, Djcevelen horer til. Saa-
fremt I ikke ville afstaa fra Eders hedenske og djcevelste Stikke, saa
kunne I vcere visse paa, at jeg ikke alene vil udelukke Eder fra den
hellige Nadvere, men ogsaa, hvad den evige Straf angaaer, forsittrer jeg.
at I blive evindelig fortabte og fordsmte og skulle ligesom Slagtefaar
lomme i Helvedes Afgrund, hvilket jeg, om I ellers ikte ville tro det,
vil bevise Eder af den hellige Skrift," og dermed slog jeg Aab. 21, 8
op for dem, siger han, hvori der staaer, at alle Troldkarle, Afguds-
dyrkere, Lsgnere, Utro, ofv. skulle have Del i den Ss, som brcender af
Ild og Svovl, faafremt de ikte gjsre Bod og Bedring. Men Alt dette
nyttede ikke, og nogle Dage efter holdt Lapperne et Msde, hvor de be-
sluttede at blive ved deres Foedres Skik, hvori den yngre Sodankyle-
mcmd, Hans Anderfen med sin Fader og Broder, dog ikte vilde erllcere
sig enige. Han ilede hen til Tuderus, fom endnu ikke var staaet op, og
fortalte ham det; denne sprang hurtig op, lastede sig i Klcederne og lod
hele Folket kalde til Gudstjeneste. Her begyndte han med Psalmen:
„O Herre Gud af Himmerig, vi maa det Alle klage", prcedikede derpaa
navnlig over det fsrste Bud og fpurgte tilsidst: „Er der nu Nogen af
denne store Hob, som af Hjertet vil vende sig til Gud Herren, gjsre en
sandfcerdig Bod og Omvendelse, holde sig til den rette christelige Lcere
og Gudsdyrkelse og vandre i et nyt, christeligt Levnet, ham stal veder-
fares Naade og Barmhjertighed, han stal faa Herrens Nadvere, Naade
og Syndernes Forladelse, timelig Velsignelse og evig Salighed." Strax
traadte Hans Andersen med Fader og Broder frem, derpaa en fjerde
Lap, dem tog Tuderus imod med Glcede og Kjcerlighed og fagde til de
Andre: „I maa da gjsre, hvad I lyste; ville I ikke vende Eder til
Gud, ville I endnu en Tid bole med Satan, I faa nol med Tiden at
se, hvad I vinde derved, nemlig timelig Straf og Helvedes Ild," og
med disse Ord satte han sig ned. Nu tom der Uro i Leiren, 4 vare
allerede affaldne fra Fcedrenes Skil, og nu lom den Ene efter den Anden
og lovede Omvendelse og annammede Herrens Nadvere til Tegn derpaa.
Det skete den 10de Januar 1670.

Derfra reiste han til Sombio. Her fortalte han Lensmanden, hvad
der var siet i Sodankyle og udtalte sit inste, at det maatte gaa ligesaa,
hvortil denne svarede: „Det skal aldrig sie, hverken nu eller siden", og
lsb bort. Tuderus kaldte nu Folket sammen, prcedikede for dem navnlig
om det fsrste Bud, hvorover en Lap, der Aaret iforveien havde vceret
blandt hans vcerste Anklagere paa Herredsthinget, i den Grad forbittredes,
at han sprang op og raabte til de Andre, at de stulde fslge med. Det
skete dog ci, men Gud slog ham med Blindhed, at han ci heller siden
kunde se. I fjorten Dage prcedikede nu Tuderus for dem „mere Loven
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end Evangelium", men da det ci vilde hjcelpe, erklcerede han, at han
nu vilde drage derfra til Enare, hvor man havde mere Lyst til at hsre
Ordet. „Vil du da ikke give os Herrens Nadvere, fsr du reiser til
Enare?" spurgte de. „Hvorledes stal jeg give Eder Herrens Nadvere",
svarede han, „saalcenge I ere übodfcerdige og dsde i Synderne, medens
Over-Sjcelehyrden Christus stroengeligen forbyder det, Math. 7, 6, hvor
han siger: Giver ikke Hundene det Hellige, taster ci heller Eders Perler
for Svin." Og da de spurgte ham, om de vare Hunde og Svin, viste
han dem, hvorledes de med Rette kunde siges at vcere saa, og da alle
Formaninger Intet hjalp, udelukkede han hele Byen fra Herrens Nadvere
og drog til Enare, hvor han daglig med Menigheden bad for dem og
de andre vomvendte Lapper. 3 Uger efter lom en Sombiolap til Enare
med et Bud fra Landshovdingen, og da Tuderus fpurgte ham til, om
han og de andre Sombiolapper havde besluttet at omvende sig, erklcerede
han sig villig dertil, og da Tuderus ankom til Herredsthinget i Sombio
den 2den Marts, gjentog han sin Bekjendelse og berettede, hvorledes de
pleiede at forfamle sig ved Subbitrcesi at tilbede Sceiterne. Den ste
Marts sammenkaldte nu Tuderus Lapperne til Gudstjeneste, ved hvilken
Leilighed baade Landshovdingen og Lapmanden vare tilstede, og spurgte
ved Slutningen af Gudstjenesten, om Nogen af de Tilstedevoerende vilde
forlade Afguderiet, hvorpaa ovenomtalte Lap og hans Hustru og fenere
hen paa Dagen en anden Lap, hans Kone og Son erklcerede sig villige
dertil. De Andre stode derimod imod, og Lensmanden dristede sig til i

Landshovdingens Ncervoerelse at bebreide Tuderus, at han gik saa strcengt
tilvcerls mod dem, men da denne saa haardeligen irettesatte ham for
hans Hykleri og for det Afguderi, han bedrev ved Subbitrcesi, forfcerdedes
han, lob ud, traf en anden Afgudsdyrker, Kirkevcergen fra Maufcelle, til
hvem han udbrod: „Hvad nytter det? Prcesten ved Altsammen, ligesaa-
godt som vi selv!" Den nceste Dag, da de 5 Omvendte gik til Alters,
lom atter 5 frem, der frafagde sig Afguderiet, og da han Dagen efter
offenlig bebreidede dem Alle deres Afguderi, truede med at ville overgive
dem til Djcevelen til Kjodets Fordoervelse famt at ville drage fra dem,
faldt de Alle paa Knce og lovede Omvendelse. Den folgende Dag stevnede
han Skovlapperne (fra Kitka og Mcmscelte) til Thinge, foreholdt dem
deres Afguderi, og da Lensmanden fra Manfcelle modsatte sig, truede
Landshovdingen at ville lcegge ham i Bolt og Jern, hvis han ci vilde
afstaa fra Afguderiet. Nu erklcerede de sig Alle villige dertil og lovede
at ville levere Tuderus deres Trommer osv., hvilke han lod opbroende.
Han sil tillige Bemyndigelse til at lade deres Bagdsre tilfpigre og for-
segle, hvilket han ogsaa gjorde, dog Modstanden var endnu ikke ophort,
og samme Efteraar sparkede to Mcend i Kitka og Manfcelle Bagdsrene
op. Dog Aaret efter maatte de falde tilfsie, og maatte aflevere deres
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Trommer til Tuderus. Dermed var Afguderiets aabenbare Udevelfe
udryddet i det finske Lapland.

Tuderus kunde imidlertid ikke udrette Saameget, fom han gjerne
havde villet, da han ikke bestandig boede i Lapland, hvor ingen Prceste-
gaard fandtes, men i Tornea, hvorfra han en Gang om Aaret foretog
Reiser om i sit vidtloftige Sogn'). At han dog har udrettet Noget,
kan stuttes af v. Westeus Vidnesbyrd, der tilstriver ham, at Enareboerne
„vare af Djcevle snart blevne til Engle", saa at de endnu til hans Tid
vare de bedste Christne i hele Lapmarken 2), ved hvilket Vidnesbyrd vi
dog maa bemoerke, at v. Westen feilagtig antager Tuderus for at have
vceret den forste Prcest i Enare. lovrigt stal det vcere gaaet langsomt
med Christendommens Udbredelse blandt Lapperne, efter at Tuderus var
bleven Prcest i Nedre Tornea, da endel af hans Eftermcend efter Lappernes
eget Sigende vare temmelig forsemmelige og ci heller altid ferte et
ordenligt Levnet 3).

I Sodankyle, hvor der paa Carl den ellevtes Befaling var bleven
bygget en Kirke 1680, blev, efter at der ved et kongeligt Brev af
25de October 1688 var bleven fastsat en Lon af 30 Tdr. Korn for en
Capellan, 1689 udncevnt dertil Henrik Carlenius (1689—93), fom efter-
fulgtes af Olaf Ustenius (1693—99) Disse to Prcester havde ilte
nogen Bolig og kunde derfor blot nogle Gange aarlig drage om og
prcedike for Lapperne, og de vare faa daarligt aflagte, at de ncesten
maatte leve af Betleri, faameget mere, fom der var stor Hungersnod der
i de Aar, af hvilken Grund mange Lapper udvandrede dels til Rusland,
hvor de bleve omdobte af de russiske Prcester, dels til Norge, dels syd-
paas). Den folgende Capellan, Bartold Ervast (1699—1728) virkede
med stor Nidkjcerhed, men satte ved sit mangeaarige Ophold i det lapsie

Udvortes Foranstaltninger til Missionens Fremme bleve dog nu trufne.
Omtrent 1685, medens Henrik Cajcmus var Prcest, byggedes en Prcedite-
stue ved den Vig af Kuusamotrcest, der hedder Scejnejcepene, 1690byggedes
en Prcestegaard i Kuusamo, hvor Prcesten stulde bo og ncermest tage sig
af Kitka og Manscelke Thinglag, hvorimod de andre Lapbyer kun siulde
besoges engang om Aaret*'). I Kemitrcest, hvor den gamle Kirke var
bleven for lille, opforte Menigheden 1694 en ny, hvilken stod indtil
1831). Her levede endnu den gamle Mansveti, der 1697 efterfulgtes
fom residerende Capellan af sin Son Efaias Fellman (1697—1736) og
sin Sonneson Niels Fellman (1718—64)°).

5) H.BeN2U 183. B^zreu 140. °) 8^»8leu 140,
?) _VBel__lU 187. Buomi 1846, 130 (ifolge B^sBlen 174 var det 1689).
°) B^sBlen 174 s.

') leuBs.r__.n_ 3. 504. 2) Pudst. 7, 33.
') B^«Breu 16. *») V. _V. 11. 1772, 234.
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I Kuusamo var imidlertid en nidljcer Mand, Mag. Zalarias Forbus,
bleven Prcest (1718—34), der i Samraad med sin Fader, Provst Mag.
Lars Forbus i Kemi og sine trofaste Embedsbrodre begyndte med ny
Iver at arbeide for Lappernes Omvendelse 2). Noget senere virkede
Prcesten Andreas Hellander i Utsjoki med megen Nidkjcerhed. Han dode
1757, kun 38 Aar gammel, som Folge af en Embedsreise, paa hvilken han
foer vild paa Fjeldene og forst blev funden 5 Dage efter paa en Mose,
da der var gaaet Koldbrand i hans ene Arm, og han af Kuld og Frost
neppe kunde tale 3). Hans anden Eftermand Mag. David Erik Hsgmann
(1766-^1781) var ogsaa en Mand, der arbeidede med utrcettelig Flid
og apostolisk Iver, men han kunde kun i 15 Aar holde Anstrcengeiserne
ud, da rev Tsden ham bort^).

Klima sit Helbred til, saa at han tilsidst bestandig rystede over hele
Legemet, og efter Lappernes Sigende var han i de sidste Aar af sit Liv
ncesten ikke mere istand til at rsgte sit Embede').

At nidkjcere Prcesters Bestrcebelser for Lappernes Omvendelfe ikke
havde vceret forgjceves. sees af de forhaandenvcerende Beretninger af
Fellmcmn og Vegelivs famt af Provste-Visitatsprotokollerne. Saaledes
hedder det 1743°): „Menigheden i Sodankyle befandtes at have gjort
faa rosvcerdige Fremsiridt i deres Christendomstundstab, at Vifitatoriet
neppe troede, at nogen finsk Menighed kunde lignes med dem. De
kunde ikke alene udenad fremsige hele Luthers lille Katechismus med Alt,
hvad dertil horer, men ogfaa forstaa det meget tilfredsstillende. Paa
samme Maade stod det til med den ovrige Lapalmue i Enare, Kuola-
jcervi (Kemitrcest Sogn) og Kuusamo?). Tillige have disse Lapper
den Scedvcme, at ikke alene hele Bylaget Aften og Morgen famle
sig for at holde Bedetimer, men ogsaa, naar nogen Fremmed eller
Reisende stal forlade Bylaget, famles Lapperne omkring den Reisende,
som allerede sidder indsnort i sin Pulk (Slcede), synge en dertil passende

Hvad der ogsaa i det finske Lapland meget hindrede Christen-
dommens Fremgang, var Vrcendevinen, som Finnerne fandt det fordel-
agtigt at forfsre Lapperne til at drikke; saaledes klagedes der 1743 ved
Provstevisitatsen i Sodankyle af Niels Fellmann i Kemitrcest (1718—1764)
og Henrik Vegelivs i Sodankyle (1730—1763) over, at naar Lapperne
om Sommeren kom ned til Bonnedagene, modte Beboerne i Kemitrcest
dem nogle Dage forud en Dagsreife fra Kirken med Brcendevin, hvilket
foraarsagede Drukkenskab, Slagsmaal og anden Utilborlighed. Paa Tom-
lapitlets Forlangende blev Sligt forbudt af ivrigheden 1744, som truede
med at straffe dem, som dermed befattede sig^).

') B^«Breu 175. 2) z^sgreu 16 s. 91.
') Buoiui 1846, 105. <) Bua_ni 1846, 108.
5) B)sFreu 129 s. «) Bi*_.gre__ 17. ") B^Breu 18,
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Psalme helst om Englenes Bestjcermelse og affcerdige siden den Reisende
med mange Velsignelsesenster." Om Enare gjentages det Samme 1747,
og der tilfeies: „Mcerkvcerdigt er det, at naar disse Lapper nyde Herrens
hellige Nadvere, hvilket skeer blot en Gang om. Aaret, skeer det med
saadan Andagt, at man troer at se de ferste Christne i Verden')." Om
Kemitrcest hedder det i Fellmcms Beretning af 17512): „Denne Menigheds
Medlemmer ere for sterste Delen velgrundede i deres Christendomstund-
siab og kunne ikke alene lcese i Bog, men ogsaa udenad i Dr. Luthers
Katechismus, Dr. Gezelius' Spergsmaal med Skriftsprog samt Kong
Davids Vodspsalmer, hvilke de ogsaa enfoldigen kunne gjere Rede for
med Hensyn til Indholdet. Endel har ogsaa lcert udenad Morgen- og
Aftenbsnnerne og de scedvcmlige Sen- og Heitidsevcmgelier og endel af
Kirkepsalmerne. I deres Levnet opfere de sig ogfaa christeligen, holde
Morgen- og Aftenbon, og da de Lcmgtfraboende ikte altid kunne tomme
til Kirke, pleie de at holde Husandagt med Bonner og Sange og siden
tilbringe den ovrige Del af Dagen med deres Berns Undervisning. Da
de ere deres Lcerere lydige og indbyrdes tjcerlige og trofaste, horer man
sjelden nogen Uenighed mellem dem, og om noget Saadcmt yppes, pleie
de i Venlighed at bilcegge Sligt." I Vegelivs' Beretning om Kemi-
lavmart i Almindelighed — hvilket maasie mest gjcelder om de derboende
Finner — hedder det^): „Kemi Lapmark har fremfor hele Lapland havt
det Fortrin at vcere bleven af flittige og trofaste Lcerere hcevet til en
ret tilstrcekteligt og rosvcerdig Christendomstundstab, faa at man billigt
troer, at faa af Finlands Menigheder kunne lignes med den deri. Alle,
som have reist her, maa tilstaa om Kemilapperne, at de have mange
vakkre og rosvcerdige Stikke, som man forgjceves leder efter i de fleste
af hine Menigheder. Om Tyveri, Hor, Letfcerdighed og andre Udyder
horer man meget fjelden, de ere flittige i Morgen og Aften at holde
deres Bonner; naar de ere i Skoven ved deres Dyr- og Fiskefangst,
have de for det Meste deres Psalmeboger, Katecbismusser og andre
aandelige Betragtninger med sig og undervise der deres Vom; i den
offenlige Gudstjeneste ere de meget cmdcegtige, medens der prcedites, staa
de for det Meste. Og man vilde have faameget desto lettere ved enten
at bibeholde dem ved deres gode Sceder eller ogsaa ved Guds Naade
forbedre det, fom behovedes, om ikke det slette Exempel af Hoiere og
Lavere, fom reise her Vinter og Sommer fra Land og Stceder, reiste
saa kraftig en Hindring mod det Gode, eller fom det synes aldeles true
med at forvcerre og forstyrre det." I Provstevifitatsens Protokol fra 1777
hedder det om Utsjoti: „Med Glcede erfaredes denne Menigheds Medlem-
mers Fremgang i Christendomstundstab saavel i Inden- som i Udenads-

l) Bj«Bisn 18. ') Bj«Br6l_ 266. ') Bj_,Bren 164 s.
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lcesning og i Forstaaelsen af den christelige Troes Hovedstykker. Efter-
som dette ncest Guds Bistand maa tilskrives Hr. Sogneprcest Hogmcms
ufortrodne langvarige Arbeide i Menigheden, faa geraader det ham til
velfortjent Lov." Om Christendomskundstabens Tilstand i Sodankyle kan
man ogsaa gjsre en Slutning af Past. Fellmans Indberetning til Abo
Domkapitel af 1753 om Nadvergjcesterne, hvoraf fees, at Antallet af de
„mast kunnige", de „mindre lunnige", de „mindst lunnige" og de, som
„begat obehindradt nattvarden" var 1698—1702: 52, 249, 761, 572;
1708—1712: 144, 302, 637, 598; 1718—1722: 240,334,434,650;
1728—1732: 424, 278, 281, 695; 1738—1742: 697,328,242,868;
1748—1752: 1081,266,181,1091, hvilket viser en meget glcedelig Til-
tagen i Menighedens religiofeOplysning baade blandt Finner og Lapper').
Derimod hedder det fra Kuufamo ved Provstevisitatsen 1758, at Morte og
Forfald af Christendommen truede Menigheden, ligefom ogsaa Kirketugten
var aldeles forfalden, tildels vel paa Grund af Sogneproestens Udulighed.
Ved den Tid boede der imidlertid kun faa Lapper endnu i Kuufamo 2).

Hvad der imidlertid meget hindrede Lappernes Fremgang i sand
Christendom og Christendomskundstab, var den Omstcendighed, at mange
af Lcererne foragtede Lappernes Sprog og vilde fom i de norste og
fvenste Lapmarker fortrcenge dette med Norsk eller Svensk, saaledes
her med Finsk. Vi have ovenfor omtalt, hvorledes Manfveti, i det
Mindste i Begyndelfen, fnarest vel af Übekjendtstab med Lapst, under-

viste Lapperne i og paa Finsk, og for at fremme Lappernes Forfinst-
ning formaaede han finske Nybyggere til at nedscette sig i Kemitrcest,
uden dog derved at lomme sit Maal synderlig ncermere. De fleste
af de senere Missioncerer og Lcerere foretrak at bruge Finsk fremfor
Lapst. I Sodankyle er faaledes Gudstjenesten altid bleven holdt paa
Finsk, „fordi Lapperne have vceret dette Sprog mcegtige", hedder det i
en gammel Beretning. Ved den Visitats, som Peter Hogstrom, der ivrig
holdt paa Brugen af Lapst, holdt 1746 i Utsjoti, lceste de Fleste paa
Finsk, nogle ogsaa paa Lapst, nogle faa paa Dansk (nemlig saadanne,
som ved deres Vandringer i Norge havde lcert Sproget). Skolelcereren,
Anders Hellander (1742 —1747) havde fornemmelig ved Examinationer,
som han hver Helligdag holdt efter Gudstjenesten, betjent sig af deres
eget Sprog. Det bifaldtes og famtyltedes, at Sjcelesorgeren tillige-
med Finsk ogsaa betjente sig af Lapst. „Dette er," bemcerker Sjsgr^n,
„ogfaa den eneste Visitatsprotokol, hvor en mod Lapst liberal Aand,
som man kunde vente sig det af Hogstrom, raader." Vel befalede Re-
geringen 1748, at Lapst stulde bruges i Utsjoti ved Katechismusstolerne
og den offenlige Gudstjeneste, men Prcesterne adlsde ikke. Visitatsen 1752

') 81_.8_-l.il 165. ') BjsBreu 79. 93.
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var neutral med Hensyn til Sproget, 1760 billigede Biskop Mencmder
af Abo Sogneprcesten Henrik Vegelivs' (1759—1765) Forstag, „at Finsk
stulde indfores i Utsjoki, da de Fleste allerede bruge det, og Alle med
Hensyn til deres Handel og Vandel med Naboerne fremfor Alt nodes
til at lcere det')." Det er da ikke forunderligt, at en Tilbagegang
fpores baade i Utsjoki og Enare. Ved Visitatsen 1752 hedder det om
Enare: „Der kunde ncesten Alle o_.t6<_l_l6B__! <._.n<_mio_., Dr. Luthers lille
Katechismus, Hustavlen, Dr. Gezelius' SpSrgsmaal, Skriftsprogene,
det athanasianste Symbol, Bodspsalmerne og desuden kunde en stor Del
Svebilius' SpSrgsmaal og vare istand til herligt at gjsre Rede for
Indholdet af deres Christendomsstykker2)." Og om Utsjoki berettes
Lignende. Dengang var den foromtalte Anders Hellander Prcest i Enare
og Utsjoki (1747—1757), og efter hvad ovenfor er anfort om ham, tsr
det nok antages, at han ikke har forfsmt Undervisning og Prcediken paa
Lapst. Men anderledes lyder det ved Visitatsen 1765, da ovenncevnte
Mag. Henrik Vegelivs var Prcest der (1759 —1765), om hvem det
hedder, at han i Begyndelsen ci vilde tillade Lapperne at tale deres
Hundesprog i hans Vcerelser^), da er „Christendomskundsiaben i Enare
nsiagtig, men Indenadslcesningen svag", og i Utsjoki „er stsrste Delen
nogenlunde kyndig ci alene i Inden- og Udenadslcesningen, men ogsaa
med Hensyn til Forstaaelsen 4)." Visitatoren, Provst Zimmermann, der
havde en stcerk Modvillie mod det lapste „Hundesprog", bemcerkede, at
„Bsrnene ikke godt forstode Finsk, og at hvert Bylag havde sit eget
Lapst og Msie med at forstaa hverandre, hvorfor han fandt sig for-
anlediget til alvorligen at paalcegge baade Forceldre og Bsrn at skaffe
sig mere Fcerdighed i Finsk, samt at Forceldrene stulde tale Finsk med
Bsrnene" 5) (!). Men naturligviis nyttede et sligt Paalceg ikte, og atter
1770 finde vi i Visitatsprototollen Klage over Lappernes Ukyndighed

fordi de ikke forstaa Finsk, og fordi Forceldrene ikke vilde tale det
fremmede Sprog med Bsrnene 6). I Enare fortrcengtes dog imidlertid
Lapst mere og mere af Finst, saa at der allerede 1828 ncesten kun taltes
Finsk her, og denne Omstcendighed maa det vel navnlig tilskrives, at ved
Visitatsen 1804 Christendomskundsiaben her befandtes at vcere forsvar-
ligere ').

Under Alt dette gik det mod Slutningen af forrige Aarhundrede
mere og mere tilbage med Christendommen blandt Lapperne, hvortil de
forkerte Sprogbestemmelser rimeligvis mest have bidraget, hvilket ogsaa
Prcesten Mag. David Erik Hogman (1766—1781) cmforer som en af

') zoo tillu. 1784, 172. B^Blen 17. 214 ff.
2) 8^s8r«ll 216. ') B^sBreu 368.
4) 8j«8leu 216 s. °) Bi*sBreu 217. 369.
«) B^Brsu 217 s. ') 8^8l«n 219. 252.
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Regeringen havde imidlertid ladet sig det vcere magtpaaliggende
som i det svenske Lapland faaledes ogsaa i det finske (til hvilket vi endnu
ikke regne Enontekis) at trceffe Foranstaltninger til Missionens Fremme.
Vi have omtalt forsijellige Bestemmelser i det 17de Aarhundrede. Ved
Aaret 1700 var der paa Befaling af Carl den tolvte bleven opfort en
Kirke i Utsjoki (indviet 1703), der blev Annex til Kautokeino i det fvenste
Lapmarken. I dette Sogn havde der lang Tid tilbage ligget en Kirke
ved Puoristirtto ved Tema, hvilken var bleven odelagt omtr. 1320 af
russiske Karelere, hvorpaa en anden siden byggedes ved Eimcejoti teet
ovenfor Utsjotimundingen, hvilken dog vist nu allerede forlcengst var
bleven sdelagt^). Imidlertid kunde Missionen ikke ret trives under de
idelige Krige i Carl den tolvtes Regerings). Efterat, under Kong
Frederik, fom en Folge af Rigsdagsbeslutningen af 12te Januar 1739,
den ogsaa tidligere omtalte „Direktion over Ettlesiastitvcertet i Lapmarken",
der var sammensat af Landets ypperste Mcend, var bleven indsat, sporedes
nyt Liv i Regeringens Virksomhed. Den 16de Juni 1747 forordnedes
det, at Utsjoki stulde forenes med Enare til et Pastorat under Abo Stift,
at Sodcmkyle med Kemityle, Sombio og Kittile Thinglag stulde ud-
gjsre det andet lapste Pastorat, og at Kuufamo med Macmfelte, Kitka
og Kuolajcervi Thinglag stulde udgjsre det tredie. Utsjoki havde fom
ovenfor cmfsrt hidtil hort til Kautokeino i Hemssands Stift, Enare
havde i over 80 Aar vceret uden der bosiddende Prcest og var bleven
betjent af Prcesterne i Sodankyle (25 Mil borte) og Kuusamo (45 Mil),
der foretoge en eller hsist to Reiser derop om Aaret. Heller ikte nu sit
det en bosiddende Prcest, thi han stulde bo i Utsjoki (30 Mil borte) om
Vinteren; naar Lapperne om Sommeren droge ned til Ishavet, drog
han ned ttl Enare. Forst 1837 blev der i Enare ansat en residerende

Grundene dertil. Drikkeriet bidrog ogsaa til at hcemme Christendommens
Fremgang; Brcendevinen indfortes fornemmelig fra Finmarken, hvortil
det bragtes fra Christiania'), og faa almindelig var det paa de Egne,
at det berettes (1828) om Sodankyle 2), „at man ikke ljender der nogen
anden Dril end Brcendevin, il bruges ilte, lun Brcendevin, fom bruges
i desto rigeligere Maal af alle Kjon og Aldere. Smaa Bsrn vcennes
dertil, for at de ille i celdre Aar skulle blive faameget desto storre
Fyldehunde!" Stod det saaledes til med Finnerne og kom dertil, at
Prcesterne brcendte og solgte Brcendevin, og at saakaldte Christne gjorde
sit til, at Lapperne kunne erholde og bibeholde Smagen for Brcendevin,
da kunne vi ikke undre os over de fvage Fremskridt, som christelig Tro
gjorde blandt dem.

') i^szreu 211. Bj_,Breu 180. ') Folkev. 1865, 34,
«) Bj»Breu 238. lenB Btr«m 3, 513.
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Capellan. 1762 blev Kirken i Enare ombygget og udvidet'). Sodcmtyle
Paftorat, der ogsaa oprettedes 1747, var meget stort, det strakte sig 45
Mil i Lcengden og 30 Mil i Vreden og havde kun den ene Prcest. 1778
blev der opfort en Kirke i Kittile, 13^ Mil fra Sodankyle, fom dog
forst 1828 sit en residerende Capellan og 1854 bestemtes til at blive et
eget Sognekald 2). Med Kuufamo foregik 1776 den Forandring, at
Kuvlajcervi lagdes til Kemitrcest, der nu blev fcereget Pastorat; 1857
blev det bestemt, at Kuolajcervi, hvor der siden 1821 havde vceret eu
egen Katechet, stulde vcere et eget Pastorat Foruden Prcesterne bleve
der ogsaa ved Midten af forrige Aarhundrede cmfat 2 Katecheter i Uts-
joki, famt 1 i Enare og 1 i Kittile, der om Sommeren stulde reife om
og undervise Lapperne, Unge og Gamle, holde Gudstjeneste og Bsn hos
dem og dsbe Bsrnene. De erholdt de« ringe Lon af 54 Rdl. Mod
Slutningen af Aarhundredet blev det bestemt, at disse Poster stulde
nedlcegges og forenes med Degneembederne, hvilket ogfaa sietc, men de
maa dog ved Begyndelfen af dette Aarhundrede igjen vcere blevne op-
rettede, thi Fellmann omtaler (1820) Katecheter i Utsjoki Pastorat, til
hvilken Post de mest exemplariste Lapper valgtes, og han giver dem godt
Lov for Dygtighed og Paalidelighed. 1837 blev deres Lon forsget til
67 Rdl., og en femte Katechet ansattes i Sodankyle, og 1849 kom dertil
to nye, 1 i Utsjoki og 1 i Enare. Imidlertid er det ved Rescr. af
20de Febr. 1858 bleven bestemt, at alle Katechetposterne skulle nedlcegges
og istedetfor cmfcettes to faste Stolelcerere, en i Utsjoki og en i Enare,
fom Paa de Tider af Aaret, da Menigheden opholder sig ved Kirken,
skulle benytte Thinghusene til Skoler, og i disse meddele Undervisning i
Religion og Lcesning samt, til hvem der snster det, i Regning, Skrivning
og Sang. Det paalagdes Domkapitlet at Paase, at der kun ansattes
seerdeles dygtige Lcerere, og at de forstode Lapst, og for at skaffe duligere
Lcerere og om mulig at faa Ccmdidater til at fsge disse Embeder blev Lermen
betydelig forsget (200 Rdl.), og deres Tjenesteaar beregnedes dobbelt^).
Foruden Katecheterne stode ogsaa de Menighedsceldste eller Sexmcendene
Prcesten bi i hans Gjerning. Af disse var der 1820 6 i Utsjoki og
Enare. De stulde hver i sit Distrikt vaage over Scedelighed og Orden,
holde Husgudstjeneste i deres eget Hjem, naar der ci var Gudstjeneste
i Kirten, og ved denne Leilighed afsynge en Psalme og forelcese en
Bsn og en Prcediten^). Foruden hine ovenncevnte Lapsogne, tom ved
Freden i Frederitshamn 1809, ved hvilken Finland afstodes og Grcendsen
reguleredes, Enontetis til at hsre til Finland. I den Anledning bestemtes

2) z__e___.u 187 s. Sjogren 172. ') HBobllu 182 f.
t) XBelillu 198. rellmllun 40 s. Bj_,Breu 216. 218.
°) l*el______._.« 30.

') /VBotl_ln 161 f. 197. 42.



175

Ogsaa siden Finland er kommen til at hsre til Rusland, har der
hos Regeringen, som ovenfor antydet, vist sig en rosvcerdig Bestrcebelse
for at fremme Christendom og Oplysning blandt Lapperne. Saaledes er
der i Enare paa Statens Bekostning 1852 bleven opfsrt en ny, stor
Kvaderstens Kirke med Taarn, og 1861 er der bleven given Befaling til at
bygge et Bedehus i Enare teet ved den russiske Grcendse for de i Rus-
land nomadiserende Lappers Skyld. Om Sommeren holdes en Gang
om Aaret Gudstjeneste i Lappebyerne Outskosti, Kloekar og Njorgan, hvilke
alle ligge ved Temaelven. Om Vinteren holder Prcesten af og til Guds-
tjeneste under aaben Himmel ved Lappernes Hytter. I Enare holdes
Kantprcedikener i Kyrs2).

det 1812, at dette Sogn stulde vcere Annex til Muonionista, samt at
der foruden Sogneprcesten stulde anscettes en ordineret Katechet for begge
Sognene; men da man ingen Ccmdidat kunde faa, der vilde fsge denne
Post, tillodes det, at han maatte vcere uordineret. Dette forandredes
atter 1856 dertil, at der i Enontekis stulde anfcettes en Capellan, hvilket
skete 1858. 1827 blev Kirken flyttet 8 Mil lcengere ned til Paljoensuu
By, men da den er meget forfalden, er en ny Kirke bleven opfsrt i
Hetta (4^ Mil derfra) for et Aars Tid siden').

Prcestegjerningen i Utsjoki og Enare var navnlig meget besvcerlig,
saalcenge disse Sogne vare forenede; foruden de bestemte Reiser, som
Prcesten i Utsjoki havde at gjsre til Enare, forefaldt ofte andre Embeds-
reiser paa 15, 100 ja 150 Mil, faa at han havde omtrent 400 Mil
om Aaret at reise, og da der ad de fleste Veie fjelde« fandtes Laphytter,
hvilke tilmed vare alt andet end behagelige at overnatte i, maatte Prcesten
i Almindelighed om Natten ligge ude under aaben Himmel. Prceste-
gaarden i Utsjoki, der dog nu er ombygget og god, var, da Past. Fell-
mcmn kom dertil i Vinteren 1820, saa daarlig, at naar man stillede et
Lys hen ved Vceggene, blceste det ud, og i denne Bolig maatte han til-
bringe hele Vinteren. Ensomt var der i hsi Grad, thi Ingen uden
Prcesten boer ved Kirken, og kun om Ssndagene komme Folk dertil; om
Sommeren ere Alle langt borte, og i flere Macmeder lever Prcesten der
ganske alene i en Brken blandt nogne Klipper og Bjerge, om han ellers
kan holde stig Ensomhed ud^). Prcestegjerningen der med sine Embeds-
reiser og Besværligheder er saa cmstrcengende, at en 80aarig Erfaring
har godtgjort, at ingen Prcest har i lcengere end 6 Aar der beholdt sit
Helbred end sige sin Arbeidsdygtighed^). Det er derfor ikte til at undres
over, at det ofte har vceret befvcerligt at faa Folk til at soge dette

1) 48<_I__l__ 191 f. leuBBtll.m 3, 617 s.
2) _VBod_lU 199 s. Foltev. 1865, 32.
') _?«_ll__»__ 11 ff. 17. Foltev. 1865, 32.
") Buomi 1846. 109.



176

Embede'). For at raade Bod herpaa blev der allerede i den svenste
Tid (1757, 1792) tilstaaet Prcesterne i Lapland visse Fortrin, hvilke
stadfcestedes og udvidedes, da Landet kom under Rusland (1817, 1847).
Prcesternes Tjenesteaar regnes dobbelt og der er dem lovet seerdeles Ad-
komst til Befordring efter visse Aars tro Tjenestetid, ligesom ogsaa Lsn-
ningerne ere forbedrede. Ved Rescript af 11te April 1853 befaledes det,
at til Prcester i de nordlige Sogne stulde fortrinsvis udfees gifte, (th.
adskillige ugifte Prcester havde fsrt et forargeligt Levnet) ikke for gamle
Personer, og at de, som godtgjsre at besidde saadan Kundskab til de i
de to nordlige Sogne brugelige Dialekter, at de i alle Religionsforedrag
kunne benytte dette Sprog, skulle vcere de mest kvalificerede og erholde
specielt Tillceg (Rescr. af 1849)2). For at skaffe flere Pengemidler til-
veie til Missionen, har Regeringen til Fordel for Ekklesiast.kvcerket i
Lapland givet Afkald paa endel den tilfaldende Bsder (Rescr. af 10de
Mai 1837) og Gebyrer (keis. Cirk. af 17de Januar 1834). Ekklesiastik-
fonden bestyres af Domkapitlet i Kuopio, til hvilket 1850 oprettede Stift
Lapmarken herer. Fremdeles har Regeringen ved keis. Brev af 24de Januar
1829 paalagt Prcesterne i Muonionisia og Utsjoki ved forefaldende Lei-
ligheder at gaa de norste Lapper tilhacmde med prcestelig Betjening uden
at fordre Betaling derfor, ligefom den ogsaa har tilladt de norste Prcester
at yde saadan prcestelig Betjening til de finske Lapper

At Regeringen med Omhu tog sig af, at Prcesterne kunde Lapsi, maa
meget paastjonnes, thi det var langtfra altid Tilfceldet, at disse vare dette
Sprog mcegtige. I en Artikel af Varelivs (1848) hedder det faaledes^):
„I Utsjoki, hvor Lapperne med Undtagelse af nogle Faa ikte forstaa Finsk,
gjore Stolelcererne eller ogsaa stundom Kirtevcergerne Tjeneste som Tolk ved
Gudstjenesten, og ved den pcedagogiste Undervisning lcere de Bsrnene at
overscette paa Lapst, hvad de lcese paa Finsk, hvis de nemlig ikke have
forstaaet sidstncevnte Sprog." Og han tilfoier: „Forovrigt paastaa de
finske Prcester, at vore Lapper hellere ville lcese Finsk end sit Moders-
maal, og at de anse de til dem anskaffede lapsie Boger af Past. Stock-
fleth for ikke at vcere Guds Ord. Dette Fcenomen kan forklares af
Lappernes uindsircenkede Agtelse for, hvad der har vundet Hcevd og er
bestaaende, samt af deres Kjcerlighed til deres Formcend og af deres i
faa Henseende slumrende Selvfolelse." Forfatteren henviser derncest til
det noget lignende Tilfcelde, at det er Finsk svcert at fortrcenge Svensk
paa det videnskabelige Omraade, og lignende Fcenomener have ogsaa frem-

') 161 f. 186. 187. 192. 198 f. Foltev. 1865, 225. rellmsn 1.
') Medd. af Paft. Alopceus i Abo.
4) >V»reliuB, biclr»Z til ?in131168 K^nue<l<)iri i etvnozra^l: deuBeencle i Buomi

1848, 69.

_?elln__.i_ 1.
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budt sig i Slesvigs blandede Distrikter, paa Fcerserne o. si. St., hvortil
ogsaa paa adskillige Steder Almuens Veilederes Fordomme og Egenljcer-
lighed have bidraget sit, og dette har ogsaa her vceret Tilfcelde.

Den finske Regerings Omhu for Lappernes aandelige Vel fortjener
al mulig Paastjennelse, i faa Statskirker maaste i ingen har Styrelsen vist
en saadan Omhu for en fremmed Befolkning paa nogle hundrede Sjcele.

Hvad nu Lappernes christelige og scedelige Forhold angaaer, da here
vi ogsaa i dette Aarhundrede Enarelapperne rose meget i saa Henseende.
Saaledes siger den bekjendte svenste Botaniker Wahlenberg, der 1802
besegle Kemilapmark, om dem'): „De beremmes paa det Heieste af
Stedets Embedsmcend for deres Dyd. Dommeren reiser gjennem Menig-
heden blot hvert andet Aar, hvorved intet Thingsmaal forefalder 2), Doms-
bogen er og bliver tom, Tvistigheder afgjore de indbyrdes paa deres
Vything — (har han noget mod sin Nabo, siger Sjogren, bcerer han det
ikke lcenge hos sig, men afgjor Sagen med en Ordvexling og i vcerste
Fald med iresigener, hvormed det Hele er glemt) — Kriminalsager fore-
falde aldrig. De Handlendes Kramvarer efterlades mestendels blandt
dem og det med Sikkerhed — (skeer der end Tyverier paa Enare Marked,
da er det at tilskrive de svenste Lapper). — Ihvorvel de sjelden se deres
Prcest, ere de meget gudfrygtige og famles hver Ssndag paa visfe Steder
i Sognet, hvor en anfet Perfon da holder Ben. I Christendomskund-
stab have de gjort god Fremgang, og de ere flittige til at lcefe i de
Beger, fom de altid fere med sig paa deres Reifer."

Den beromte finske Sproglcerde Castren, der besogte Enare 1838,
giver dem fslgende Vidnesbyrd „Under Opholdet ved Kirken kunde jeg
ikke nokfom beundre den dybe og vedholdende,Andagt, hvormed Lapperne
feirede deres Gudstjeneste. I henved to Dogn vare de ncesten uafbrudt
fysselfatte med Andagtsovelfer, dels i Kirken, dels i deres egne Smaa-
stuer. Nogle af dem vare ogsaa i den Grad bevandrede i deres Christen-
dom, at de kunde det N. T. ncesten udenad, og under Gudstjenesten be-
mcertede jeg, at ved Psalmesangen behovede ikte en eneste Lap, men
mange Finner at bruge deres Bog. Det er i Sandhed en hoist mcert-
vcerdig Foreteelse, at Lapperne i Enare have kunnet tilegne sig saamegen

Kundskab i Religionen, iscer da de i saa lang en Aarrcette have savnet
prcestelig Omsorg."

De ere forsonlige og fredsommelige og af Hjertet deres geistlige og
verdslige Bvrighed hengivne. Baade i Legems- og Sjcelsbevcegelser ere
de yderst langsomme, blot i beruset Tilstand fremkommer mere Livlighed.
Deres Charakter rober Dybde og Redelighed. Drukkenskab er sacne
') >V»t_leu_.. 46 s.
2) Det Samme beretter Malm (eu vinter vod tveuue Bomr_lr l>_»uc__ ljell_>n.

6»teb°rB 1851) S. 20 om Thinget i 1840. 2) c tren 1, 60.
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fjelden, Slagsmaal ligesaa, Trolddom er übekjendt, og Overtro mcerkes
ikke mere. Dands er ukjendt, Sang ligesaa, undtagen af aandelige Sange.
De ere fornsielige og tilfredse med deres Vilkaar. Dog have de natur-
ligvis ogsaa deres Feil, og som saadanne ncevner Wahlenberg, at de i
Handel ere dyre og ville gjerne tinge, at de ere gjerrige og ikke gjerne
ville dele med Andre. Hovmod, Egensind og Egenkjcerlighed besidde de i
hoi Grad, anse Alle for deres Icevnlige, kjende ci til Underdanighed og kunne
hverken ved Hoflighed eller Trusel bringes fra deres forudfattede Meninger.
Heller ikke ere de frie for Egenretfoerdighed, de betragte sig (ikke uden
Grund) som gudfrygtigere end Finnerne og ville derfor ikke omgaaes med
dem. Adskillige af disse Feil, navnlig deres Mangel paa Underdanighed,
have dog ikke stort at betyde, iscer naar man betcenker at det er et
udannet Nomadefolk, ogsaa vidner Past. Fellmann i Utsjoki, at de ere
hjcelpsomme, naar de have Noget at hjcelpe med').

Hvad Utsjokilapperne angaaer, da gaa alle Vidnesbyrd ud paa,
at de ikke staa faa heit fom Enarelapperne, hvilket dels hidrerer fra
manglende Christendomskundstaber, dels fra stsrre Adgang til Fristelser.
Paa Grund af deres mere omstakkende Liv, den Forargelse, adskillige
Embedsmcend, deriblandt ogsaa Prcester have givet, det Vanskelige i at
lcere Bsrnene Noget i de af Stsi og Rsg opfyldte Hytter, og fom en
Fslge af, at de endnu tale Lapst, staa de tilbage for Enarelapperne i
christelig Oplysning. I Utsjoki prcedikes paa Lapst, naar Indfsdte ind-
finde sig, der ikke forstaa Finsk, hvilket navnlig er Tilfceldet med Fjeld-
lapperne, og deri synes at ligge en Antydning af, at Lapsten ikke kommer
til sin Ret her, ligesom det ogsaa i en Reiseberetning derfra hedder, al
fordi Prcesterne fjelden kunne tale Lapst uden at radbrcekke det, ville
Lapperne baade i Utsjoki og Enare helst hsre finsk Prcediken. Skole-
og Retssproget er finsk. I Suomi 1848, 69 hedder det ogsaa: „Man
har nylig begyndt med for Alvor at bringe Utsjokilapperne til at lcese og
forklare de finske Religionsbsger." Om nu mulig disse Lapper end engang
i Tiden ogsaa kunne blive forsinstede og derved saa til den Tid kunne er-
holde gode Christendomskundstaber, saa er dog en saadan Fremgangsmaade
urigtig, selv om der for den lille Befolknings Skyld af 300—400 Sjcele,
der endnu tale Lapst, stal vedligeholdes fcerstilte Indretninger, hvortil,
som det af Domkapitlets nedenfor anferte Beretning vil sees, Skridt ere
begyndte at gjeres.

Som en Folge af den ringere Christendomskundsiab har Christen-
dommen ogsaa mindre formaaet at treenge ind i Hjerterne, om end

') <2»Btreu 1, 60, 119. Teilmann. 13. 137. Buomi 1846, 110. 1848, 70.
71. 72. 47 ff.

2) z_.<.__2n 199. Foltev. 1865. 35. 225. B^Blsn 248. Buomi 1848, 70 f.
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Modtageligheden derfor er stor, og en Prcest neppe nogetsteds kan sinde
en stjonnere Virkekreds, naar han forstaaer Landets Sprog'). Endnu
er ikte al Overtro (navnlig Tro paa Spogelser) forsvunden blandt Uts-
jotilapperne, sijondt Trolddommen ogsaa her er forsvunden, og Ingen
troer derpaa, Troldmcend fra de russiske Lapmarker anvendes vel, siger
Pastor Fellmann i Utsjoki, en sjelden Gang af Kemilapmarks Beboere,
men aldrig af Utsjoki- eller Enareboere, hvorimod de ofte foges fra
Rusland og Finland. Hvad Dritfceldigheden angaaer, da er denne vel
destovcerre stor, men der sindes dog efter Pastor Fellmcmns Vidnesbyrd
mange Lapper i Utsjoki, som man end ikte paa Brcendevinsmarkederne
feer fulde. Der findes mangen Utsjokiboer, som paa Markederne scelger
sine Varer mod ordenlige Varer og kun kjober eller 1 Kande Brcende-
vin, hvoraf han endnu om Sommeren har Noget tilbage. „Det er med
Befvcerlighed," siger Fellmann et andet Sted, „at Brcendevinskrcemmeren
faaer ham til at tage den forste Dram fom Velkomst. Han foler selv sin
Svaghed, at naar han faaer Smag paa Brcendevinen, kan han ikke styre
sig, da begynder han at tractere sine Kammerater, og det gaaer Raden
rundt. Det kan da hcendes, at Mangen er saa forvirret, at han drikker
de faa Renhuder op, han har med sig, men man har faa Exempler paa,
at Lappen drikker sine dyre Vare op f. Ex. Rcevesiind, endnu sjeldnere
sin Rigsdaler, samt aldrig sine Klceder, hvorpaa man undertiden sinder
Exempler i Egnene ved de ncermest tilgrcendsende Kemi- og Torneaelve
og rimeligvis ogsaa paa andre Steder i vort Land, hvor Trsie og
Stovter ogsaa gaa med. Om endog Klimaets Barskhed hindrede ham
fra dette umenneskelige Skridt, hvorfor drikker han da ikke sit Kjsrerensdyr,
sit Kjsretsi eller sin Ssndagstlcedning, ja ikke engang sit Sslvbcelte op,
hvilket han ofte ved faadanne Leiligheder har paa? Hvorfor er hans
Sslvdaler, fom han enten har bragt med sig eller har faaet for sine
Varer, ham en tro Ledsager til Hjemmet? Hvorfor anvender han med
et Ord aldrig den folidere Vare til Brcendevin? Jo derfor, at han,
Gud ske Lov! har mere Selvbeherskelse end de uslere Mennesker paa
flere Steder i vort Land, hvor man stulde have ventet storre Dannelse
end hos disse fjerne og entfomtboende Lapper, fom ci behsve at frygte
for retslig Straf for deres Rus, og af hvilken Ingen er bleven tiltalt for
sin Drukkenskab." Hvad der er til stor Skade for Utsjokiboerne, er den
Omstcendighed, at de ved deres Vandringer til Norge have overstodig Til-
gang paa Brcendevin og Kort, hvilke ikte maa sindes i de finske Lapmarter,
og faaledes stadig blive ledede i Fristelser, som de ci kunne modstaa. Heraf

') 8j»8lsn 213.
2) c__Btreu 1, 122 s. _?ellln_luu 12. 151. Malm 44. B^»Bren 210.

Buoln_ 1846, 97. 108. 120 s. 1848. 71.
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folger da andet syndigt Vcesen, saaledes er Banden ikke fjelden, og Uts-
jokilapperne staa ogfaa i Scedelighed under Enareboerne.

Vi skulle nu blot til Slutningen, efter den officielle treaarlige Ind-
beretning af 1860 til Kuopiodomkapitel, hvilken velvillig er os meddelt,
anfsre Fslgende om Tilstanden i de lapste Prcestegjcelde:

„Utsjoki Prcestegjceld: Den prcestelige Embedsgjerning i dette Prceste-
gjceld er for det Meste bleven beforget paa famme Maade fom tilforn,
nemlig i Hovedfognet af Sogneproesten og i Enare af den derboende
Capellan. Paa Grund af den store Mangel paa extraordincere Prcester')
i Stiftet, og efterfom der blandt disfe ikke har vceret Nogen, fom var
rede til at begive sig til den yderst besvcerlige Embedsgjerning i disse
Dele af Lapmarken, da denne ikke medfsrer nogen Fortrinsret i geistlig
Befordring, famt eftersom Domkapitlet ikke har under saadanne Forhold
anfet det for billigt at forordne nogen Prcest mod hans Villie til disse
Steder, er det indtruffet, at Sogneprceste- og Kapellanembedet til visse
Tider er bleven bestridt snart af Sogneproesten alene, fnart af Kapellanen,
naar den Ene eller Anden af dem har nydt den Tjenstledighed, der for-
fatningsmcesfigen ci har kunnet noegtes dem, eller ogsaa et af Embederne
har vceret ledigt. I Anledning heraf og efterfom i Overensstemmelse
med Rescript af 20de Febr. 1858 dobbelt Tjenesteaarsberegning tilkjendes
de Prcester eller Studerende ved Landets Universitet, fom i Egenstab af
Katecheter tjene ved de faste Skoler i disfe Menigheder, har Domkapitlet
troet at burde underdanigst andrage paa, om ikke Deres keiserlige Maje-
stcet kunde sinde det hensigtsmæssigt i Naade at forordne, at der ikke lige-
ledes maatte beregnes de extraordincere Prcester, der maaste maatte bestikkes
til prcestelig Virksomhed i disse Menigheder, dobbelte Tjenesteaar for den
Tid, en faadan Tjeneste varer, thi foruden at sandsynligvis mangen
yngre Prcest som Folge heraf kunde vcere mere redebon til i paakom-
mende Tilfcelde at modtage Missiv til disse Missionspladser, saa kunde
maaste ligeledes dulige med Forholdene og Sproget mere bekjendte Prcester
for disse Menigheder saaledes dannes 2)".

„Hvad Skolerne i dette Prcestegjceld angaaer, da har Domkapitlet
den Naade at berette, at de ifolge ovenfor cmforte naadige Refcript fore-
skrevne faste Skoler ere endnu ikke komne i Gang, eftersom de dersteds
forud ansatte fem Katecheter endnu vedblive deres Virksomhed. Disse
Katecheter have i de tre sidste Aar ligesom tidligere ikke alene ved
Confirmandsiolerne, men ogsaa ved Husoverheringerne staaet Prcesterne
bi med Ungdommens Undervisning i Bogstavering og Indenadslcesning,

') I Sverig og Finland kunne de personelle Cavellaner (pasior^Huneler) af
Domkapitlet beordres hvorsomhelsthen i Stiftet.
Dette Forslag blev billiget af Regeringen.
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og tillige efter Prcesternes Anvisning holdt Omgangsstoler paa de Steder,
hvor Trang dertil var storst".

„Efterat endel af de af den hervcerende Sogneprcest Andelin (1853
—1859) udarbeidede Religionsbsger med lapst og finsk Text nu ere ud-
komne i Trykken, haaber Domkapitlet paa en bedre Fremtid for Lcese-
fcerdigheden og Christendomskundstaben i Utsjoki Menighed, hvor Oplys-
ningen til den senere Tid kun har gjort hoist langsomme Fremskridt. Og
det vilde for dennes Fremme vcere af hoieste Vigtighed, at en Huspostille
og andre Andagtsboger, famt, naar den faste Skole er bleven organiferet,
ogfaa nogle for famme nodvendige Lcerebsger paa Lapst bleve udgivne i
Trykken".

„I Enare Menighed, hvor Finsk almindelig kjendes og benyttes, er
Lcesefcerdigheden og Religionskundskaben derimod mere tilfredsstillende, og
i flere Familier eves Bomene af Forceldrene i Boglcesning".

„Cfterat det ifolge keiserlig Forordning af 3die October 1836 er
bleven de Lapper fra Enare Sogn, fom for at erholde Grcesning til
deres Rensdyr have begivet sig ind Paa de Eiendomme, fom tilhore
Lapperne af det moloffste og af en Del af det petfjengisie Vylag i Kola
Herred i Gouvernementet Archangelst, forbudt fremdeles at opholde sig
der paa samme Viltaar som for, og det er bleven dem paalagt inden
den 13de Juni 1837 enten at vcere vendte tilbage til Finland eller at
lade sig indskrive i et Vylag af ovenforncevnte Herred, faa have disse
Lapper valgt det sidste Alternativ og ere forblevne der, men skulle ifolge
famme Forordning soge Enare Kirke og med Hensyn til prcestelig Betjening
holde sig til Prcesterne i Utsjoki og Enare. Paa Grund af deres
nomadisie Levevis opholde disse Lapfamilier sig til forsijellige Tider i
forsijellig Afstand fra Enare Kirke, fcedvanlig 22 Mil derfra ved den
russiske Grcendse, stundom endogsaa indtil 60 Mil derfra Bst og Syd
for Staden Kola. Som en Folge heraf, og da det er de finske Prcester
og Katecheter forment at befsge og undervife omtalte Lapfamilier i deres
Hjemstavn, samt disse Familier desuden ved Omgang med Ugjerningsmcend
fra Finland og Norge, hvilke fly til disfe Bdemarter for at undgaa
Lovens Straf, ere blevne fordcervede, besinde de sig i religios og fcedelig
Henseende i en beklagelig Tilstand. Heist sjelden indfinde de sig, hvor
Ordet forkyndes, og naar de befege Kirken, skeer det blot for at faa
deres verdslige 3Erinder udrettede. Det scedvcmlige Forhold med Hensyn
til deres Vefeg i Enare er dette, at Bemene, fom oftest forst efterår de
ere blevne flere Aar gamle, hentes til Prcesten for at faa deres Daab
stadfcestet, hvorpaa de anden Gang indfinde sig der, omtrent 20 Aar
gamle, for at gaa i Konsirmandstole. Da de nu paa Grund af deres

„Til denne Menighed regnes dog nogle Lapfamilier, hvis religiofe
og fcedelige Tilstand er hoist beklagelig".
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mangelfulde Undervisning ere aldeles ukyndige i Voglcesning og efter tre
til sire Ugers Skolegang, som er den lcengste Tid, man kan formaa til
at vedblive, ikke kunne stedes til Herrens Bord, komme de atter igjen
om et eller Par Aar, ncesten ligesaa uvidende, som da de forste Gang
besogte Skolen. De, som Prcesten af Samvittighedshenfyn da ikke kan
tilstede Adgang til Herrens Bord, indfinde sig fjelden i en ny Skole,
men blive for stedse i deres Vankundighed, hvorimod de, som ere blevne
stedede til Alters, nceste Aar komme igjen for at vies, fcedvanlig med-
forende Bom, hvis Daab stal bekrceftes, famt befoge derefter siden fced-
vanlig to eller tre Gange i hele deres Livstid Herrens Hus og Bord".

„Indseende denne deres bedrovelige Tilstand have imidlertid disse
Lapfamilier, som for Tiden udgjore omtrent 70 Personer, fordelte i 13
Familier, foruden 43 teet ved Grcendfen til Keiserriget, men paa den
finske Side boende Enarelapper yttret det inste, at der ved denne
Grcendse paa det finske Omraade maatte blive indrettet en Prcedikestue i
Ncerheden af Fisterlappen Mads lonason Sarres Bolig, hvor Kapellanen
og Katecheten fra Enare stulde opholde sig nogle Uger om Aaret for at
bibringe dem og deres Bom Undervisning i Voglcesning og Christen-
domskundstab".

„I den Anledning og for at udfri de omtalte Lapfamilier fra det
hedenske Morke, hvori de besinde sig, har Domkapitlet forment at burde
underdanigst indstille, om ikte D. Maj. naadigen vilde tillade, at en
Prceditestue samt en Skole maatte indrettes paa forncevnte Sted. Den
Bygning, som vilde vcere nodvendig til dette Formaal, burde bestaa af
en storre Stue for Folket og Eleverne, i hvilken ligeledes Gudstjenesten
kunde forrettes, og en mindre Stue med Kamre for Prcesterne og Skole-
lcereren. Vel have disse Lapper tilbudt, at de ville yde Vidrag til Byg-
ningens Opforelse, men da deres Upaalidelighed med Henfyn til Op-
fyldelsen af givne Lofter er almindelig bekjendt, og de desuden ere stedte
i stor Fattigdom, og man ikke heller kan gaa frem mod dem efter Loven,
eftersom de fleste af dem bo udenfor Landets Grcendfer, faa vover Dom-
kapitlet underdanigst at henstille til D. Maj., om ikke denne Bygning
kunde opfores og vedligeholdes af den finske Statskasse, hvorimod det
Bidrag, Folket vilde yde, kunde oppebceres af Capellanen og af ham
leveres til Statens Disposition".

„Med Hensyn til Skolens Organisation, har Domkapitlet den Naade
underdanigst at forestaa, at da Enare Menighed endnu er forsynet med
to Katecheter, og den ene af dem stal blive ved den faste Skole der,
burde denne hvert Aar en 4 Ugers Tid, helst fra Midten af Marts
give Undervisning i den forestaaede Skole, i hvilken Tid Menighedens
Sogneprcest og Kapellan stiftevis hver sit Aar i to Uger siulde vcere der
tilstede og holde Gudstjeneste, Altergang, Overhsring og Katechismus-
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forklaring, hvorhos det, for at Folk desto hellere og talrigere maatte ind-
finde sig ved disfe Leiligheder, tillige var nsdvendigt, at sEgtesiabstillysning
maatte kunne ske i Prcedilestuen, en Konsirmandsiole holdes og de derved
Antagne konfirmeres. Og fom Sogneproesten og Katecheten derved vilde
faa en med Omkostninger forbunden Forogelse af deres Embedsgjerning,
vover Domkapitlet underdanigst at henstille, om ikke nogen mindre aarlig
Lon derfor naadigst kunde tillcegges dem, hvortil Domkapitlet formener
underdanigst at maatte forestaa 75 Rdl. for den tjenstgjsrende Prcest og
37 Rdl. for Katecheten".

„Sluttelig maa Domkapitlet underdanigst tilkjendegive, at for at op-
naa det tilsigtede Formaal vilde det vcere af hoiesteVigtighed, at Prcesten
og Katecheten havde Net til ikte alene til egne Troesfceller at fcelge Bsger
cg Skrifter af religisst Indhold ogsaa udenfor de finske Menigheders
Grcendser, men ogsaa til efter Omstcendighederne at befsge Folkene i deres
egne Boliger. Skulde D. M. behage naadigst at meddele Prcesten og
Katecheten denne Rettighed, vilde Domkapitlet underdanigst forestaa, at
Katecheten burde paa det Sted, hvor oftncevnte Lapfamilier opholde sig,
undervise en Person fra hver Familie, hvilken Undervisning af Henfyn
til Tidsbesparelse bedst kunde ske med alle de dertil udsete paa engang i
en og samme Hytte, hvorpaa den saaledes Underviste vilde vcere pligtig
til at meddele Familiens ovrige Medlemmer Undervisning."

Angaaende Muonionista Prcestegjceld, hvor der siden 1858 er ansat
en fast Capellan i Enontekis, i hvilket sidste Sogn en ny Kirke er under
Bygning i Hetta istedetfor den gamle'), berettes Intet om det christelige
Liv i Menigheden. Hvad de andre Prcestegjceld angaaer, da er, som
ovenfor anfort, kun faa faa Lapper endnu der tilbage, at vi anfe det
for ufomodent at meddele Domkapitlets Indberetning om Tilstanden i
disse Menigheder. Om Tilstanden i det Hele taget i alle disfe Prceste-
gjceld hedder det, at ingen synderlig Forandring til det Bedre eller Vcerre
er siet, og derncest: „I Muonionista Prcestegjceld og endel af Kittile er
det scedelige Liv dog vedblevet at udvikle sig paa en meget tilfreds-
stillende Maade som en velsignelsesrig Folge af de religiose Vevoegelser,
fom for flere Aar siden hersiede paa disse Steder."

„Hvad scerstilt Utsjoki Menighed angaaer, da har Domkapitlet for-
ment underdanigst at burde gjore opmcerksom paa det paa Scedeligheden
dersteds fcerdeles stadeligt indvirkende Forhold, som er opstaaet derved,
at de finske Lapper helt og holdent ere udelukkede fra Ishavet, hvorhen
deres Rensdyrshjorde desuagtet om Sommeren af en uimodstaaelig Natur-
drift drage hid, samt at de norste Lapper, hvilke om Vintertiden savne
Grcesning for deres Rensdyr indenfor deres eget Lands Grcendser, ere

') H.Bot_au 192 s.
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forbudte at overfsre dem indenfor det finske Omraade, hvorfra de dog
ikke kunne afholdes. De naturlige Fslger deraf ere ille alene mere eller
mindre directe Rentyverier og deraf oplommende Stridigheder, men ogfaa
saadanne bedragelige Omgaaelser af Lovens Bestemmelser imellem Lapperne
indbyrdes, hvorved de finske Lapper beskytte deres norske Landsmcends
paa det finske Omraade grcessende Hjorde ved det Paasind, at disse
Hjorde tilhsre dem selv, ligesom de norste Lapper paa samme Maade
ssge at bestjcerme de sinsie Rensdyrshjordes Vandring indenfor Norges
Grcendfer."

De i det russiske Lapland boende Lapper synes indtil Reformationens
Tid at have vceret faagodtfom ganske überorte af Christendommen. Rigtig-
nok omtaler en Munk Lazarus ved Midten af det 12te Aarhundrede dem
vel endnu fom et vildt Folk, men tillige at de onstede at blive Christne'),
men om der er foretaget Noget til deres Omvendelse, derom med-
deles Intet, rimeligvis ere kun de Lapper, som bleve boende blandt
Russerne og russificeredes, blevne christnede, Hovedmassen, som trak sig
tilbage mod Nord, vedblev at vcere hedensk. I sit Skrift om Czar
Vasilij's Gefandtstab til Clemens den 7de (1533) omtaler Poul lovius
Lapperne, men det synes ncesten, som om de dengang ikte alene ikte vare
Christne, men tillige ncesten ganske übekjendte for Russerne 2). Ved den
Tid var dog Evangeliet begyndt at prcedikes for Lapperne. Hos Karamsin
fortcelles der efter den rostoffste Krsnike, at 1526 kom der til Moskva
Indvaanere fra Havskysten (rimeligvis Karelere) og Lapper fra Oceanet,
fra den tandalaksste Bugt og fra Floden Nivå, fra det vilde Lapland,
og bade Storfyrsten Vasilij Ivanovitsch om en Alterdug og Prcester til
at indvie en Kirke og undervise samt dobe dem. Storfyrsten befalede
da Ertebistop Matarij af Novgorod at fende fra Domkirken en Prcest
og en Diakon derop. Dette skete, og da de vare komne derop, indviede
de en Kirke og dobte mange Lapper. 1532 kom der atter Begjcering til

Ve russiske Lapper.
Capitel 14.

') Ngi_c__..ili_z, 1n^.... nå c^Lep^. t_l>ullriier. 1864, 208. I dette Skrift, der desto-
vcerre er kommet os for filde i Hcende til, at vi ret lunde benytte det. findes
flere Bidrag til Kundskab om de russiske Lapper.

2) Nerbersteiu 123. Hlal_c_i*'lc>_l p. 207 omtaler, at iftlge solovetzkisie Krsnikers
Udsagn var der bleven omvendt Lapper kort efter det dervcrrende Klosters Ai-
lcrggelse.
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Stor Novgorod fra Lapperne ved Kolaelven og Tutoloma om Prcester,
og Erkebistop Makarij fendte atter en Prcest og en Diakon derop, fom
byggede Kirker (Maria Bebudelses Kirke og Undergjoreren Filippi K.) og
dobte Lapper Nord for Svjatoinos (det hellige Forbjerg). To Aar der-
efter sendte Erkebistoppen Munken Elias med Vievand og sit Hyrdebrev
ud for at afskaffe de Levninger af Hedenskabet, som paa mange Steder
rundt om i hans Erkestift vare tilbage. Blandt de saaledes befcengte
Egne ncevnes ogsaa den vilde Lapmark, og der har vist da ogsaa vceret
Lapper blandt de af ham Dobte. Aaret efter befogte Elias atter disfe
Egne for at styrke de Dobte i Troen. Meget blev neppe her udrettet,
det gik vel her fom blandt Vogulerne, at deres Afgudsbilleder odelagdes,
Folket kaldte sig christent, men Afguderiet vedblev').

Lappernes Omvendelse paa denne Egn synes at vcere fuldbyrdet af Arti-
mcmdriten Feodorit, en Munk fra Solovetztoitlosteret og en Ven af den hellige
Alexander Svirsti. Han fslte hos sig en stor Drift til Ensomhed og
begav sig derfor 1527 til „de vilde Lapper", blandt hvilke han opslog
sin Vopcel i ensomme, uveibare Skove. Her tilbragte han med en gammel
Eneboer tyve Aar i ulastelig og hellig Vandel, og drog derpaa med sin
Staldbroder til Novgorod, hvor han af Erkebisiop Makarij blev ordineret
til Prcest. To Aar fenere begav han sig med flere Andre tilbage til sin
Brten og byggede et Kloster med en til den hellige Treenighed indviet
Kirke ved Kolastodens Udlob i Ishavet. Han anbefalede Munkene at

erhverve sig deres Underhold ved eget Arbeide, underviste de Lapper, som
kom til ham, og omvendte dem, da han forstod deres Sprog. Mange
af dem fattede Kjcerlighed til Munkelivet, og da han i flere Aar havde
undervist dem i den hellige Skrift og havde overfar nogle Bonner fra
Slavonist paa Lapst, dobte han paa en Dag, efter at flere Undere vare
siete, 2000 Lapper med Koner og Bom. Men da Munkene ikte yndede
den strcenge Regel at leve uden egen Eiendom og ved eget Arbeide
at erhverve sit Underhold, overfaldt de Feodorit, stoge ham übarm-
hjertige« og fordrede ham fra Klosteret og hele Egnen. Feodorit havde
ogsaa efter Zosimus' Regel, som iagttoges i Solovetzkoi Klosteret,
bestemt, „at man der ikke alene ikke maatte have Kvinder, men ingen
Hundyr." Feodorit blev siden Forstander (Hegumen) for et Kloster
ved Novgorod, derefter Archimcmdrit for Eufemiusklosteret ved Susdal,
1560 sendtes han i sin hoie Alder af Ivan Wasilijvitfj til Patriarken
af Constantinopel og bragte Velsignelsen til Zarens Kroning. Senere
levede han i Vologda, i den hellige Demitrius Pributsiijs Kloster, og
trods si« hoie Alder besogte han endnu to Gange det af ham stiftede

') Erdmann 20, 163.
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Christendommen var nu saaledes troengt helt op til Ishavet, men
Vesten for Kola boede endnu hedenske Lapper, som levede i Urenhed og
Afguderi. Til dem drog kort efter Feodorits Virken eller maaste sam-
tidig med ham Munken Tryfon, fom var fsdt i det novgorodste Gebet
eller ifolge Andre i Gouvernementet Tyer. „Ved en Aabenbaring af
Frelseren" var det bleven ham befalet at begive sig „til et torstigt og
utilgcengeligt Land". Han drog op paa Egnen om Floden Petsengi
(Peisen), hvor han traf Lapperne levende i Afguderi, tilbedende Billeder,
Orme og andet Kryb. Hans Prcediken modte megen Modstand, Lapperne
og iscer deres Troldmcend grebe ham i Haaret, stoge ham, kastede ham
til Jorden og truede ham med Dsden, om han ci forlod deres Land.
Ofte vilde de udfsre deres onde Hensigter, men Herren hindrede dem
deri. Efterat det ved bestandig Prcediken, ved Sagtmodighed og ved sit
gudfrygtige Levnet og sit velvillige Sind var lykkedes ham at bsie deres

Kloster og de dobte Lapper, om Sommeren tilvands og om Vinteren
med Rensdyr i).

"»hnss. Sind, drog han til Novgorod og vendte tilbage derfra med et
Velsignelsesbrev fra Erkebistoppen samt med nogle Bygmestre, ved hvis
Hjcelp han byggede en Kirke. Den stod i 3 Aar uindviet hen, men da
han saa kom til den nylig anlagte Stad Kola, traf han der en Hiero-
monach Iljo, fom fulgte ham til Petsengi for at indvie den nye Kirke og
dsbe Lapperne. Ved samme Leilighed indviede han Tryfon til Munk.
Han havde nu vundet Lappernes Kjcerlighed, og de gave ham Selv og
andre lignende Ting, Grcesnings- og Fiskerirettigheder ofv., hvilket han
Altsammen gav til Kirken. HansRy var tiltaget, og fra det indre Rus-
land strsmmede Munke og Lcegmcend til ham, hvilke han samlede, og han
stiftede ved dem et Trefoldighedskloster. Han drog selv til Moskva 1556
og udvirkede af Storfyrst Ivan Vassiljvitsj et Gavebrev af 22de Novbr.
1556, hvorved hele Omegnen lagdes ind under det nye Kloster. 1583
dede han, og 1590 blev Klostret brcendt og edelagt af et finsk Streifparti,
ved hvilken Leilighed 56 Munke og 65 af Betjeningen omkom. Paa
Storfyrst Feodors Befaling opfortes det igjen i Koladistrittet, brcendte
kort efter tilligemed Byen og opfertes nu 1619 udenfor Byen paa den
anden Side Floden under Navnet det kolsia-petsengisie Kloster, og i
Spidsen for det fattes en Hieromonach eller Abbed; 1701 blev det af
Peter den Store lagt ind under Vispefcedet. Under Krimkrigen 1854
blev Kirken edelagt. Paa Tryfons Grav er der en Trcetirte, kaldet
Borifogleb, bygget, hvortil hvert Aar den 15de December Kolaprcesten
drager op for at lcefe Messe, hvilken beseges af en Masfe Lapper, fom

') _tt_»l.c_i_,c>_. 206. c«_l3. n __in«3. Ilzp^cl.lrn 1842 p. 126 ff. (meddelt mig af
Past. Schiefner i St. Petersborg.) B^Bren.
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Ved Slutningen af det 16de Aarhundrede fynes saaledes en stor Del
af de russiske Lapper at vcere blevne omvendte — i det Mindste udvortes
— til Christendommen, og Missionsvcerket synes fsrst at vcere bragt til
Ende her. Isvrigt ere Kilderne til den russist-lappiste Mission meget
sparsomme og for os vanskelig tilgcengelige. Det var isvrigt ikke alene
de i Kolalapmark boende Lapper, som vandtes for den grcesieKirke, ogsaa
lutherske Lapper, som fra Finland styltede ind i Rusland, bragtes til at
slutte sig til denne Imidlertid synes de russiske Lapper — i det Mindste
tidligere — for en stor Del kun i Navnet og i lagttagelsen af visse ud-
vortes Skikke at have vceret Christne; det lader til, at Prcesterne mere
have drevet paa Sligt end paa Hjertets Omvendelse og sand christelig
Oplysning, v. Vesten beretter faaledes i sin topoFi-apbla g,ut__,i-e!__c.k. *),

at i det russiske Lapland er der Kirker og Bedehuse nok, i Almindelighed
er der en i Lappernes Sommerbyer og en i deres Vinterbyer for dem,
fom flytte. Lapperne maa endelig mode der hver Morgen og Aften for-
uden, at hver har en Helgen i sit eget Hus, som han bsier sig for.
Prcesterne fra Kola og Kandalax komme en Gang om Aaret til Sommer-
kirken og en Gang til Vinterkirken. Stormunken (Hieromonachen d. e.
Abbeden) reiser hvert 4de ell. ste Aar paa Visitats. To Gange om
Ugen faste de, den ene Gang i den lange Faste for Jul 6 Uger, den
anden Gang i Fasten for Paaske fyv Uger. Al deres Gudstjeneste be-
staaer i at teende Lys for Billederne, lade sig ryge af Vierogen, bukke
og korse sig. Faa, undtagen de, som bo i Bomen (ncerved Grcendsen)
kunne Fadervor og Troesartiklerne. Naar Ifak Olsen spurgte dem om
de Ting, som horte til Saligheden, svarede de: „Vor Prcest ved det, sporg
ham ad, vi vide det ikke", thi Prcesterne lcere dem lun at korse sig,

endnu samvittighedsfuldt dyrke deres Apostels Minde. Istedetfor Klosteret
staaer der nu, eller stod der for endel Aar siden, paa dets Plads en
faldefcerdig Hytte, fom Lapperne kalde Leborin').

Ogsaa blandt de lcengere mod ist boende terstiste Lapper synes
Missionsforetagender at vcere gjorte ved samme Tid fom blandt de mur-
manste. I Koeppens 1861 udgivne Vcerk Xponu^ocn^eciciii sto.
omtales et Refcript af Ivan Wassiljvitsj af 20de Februar 1575, der
befaler at underholde den blandt de ved Ponoifloden boende, nysomvendte
Lapper anlagte St. Peter- og Poulskirke, hvilken var bleven forsomt, og
1581 den 16de April overdroges Omsorgen for denne Kirke til Trojtzsto-
Sergievklostret (ved Moskva)^. Hvorfra Missionen til disse Lapper er
udgaaet, se vi os ikke istand til at oplyse.

Bidrag 1, 394 ff. Buo_ni 1849, 171 s. 174 ff. 247.
2) p. 354 meddelt af Schiefner. ') B^»Bren 356.

aftrykt i Budstikken 7, 11 ff.

') Budstikken 5, 644. __!_>__ c „»01. 206 s. Bj»Brsn 374 ff. Stockfleth
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prcedike ikke, men lcese kun op af Bsnnebogerne. Lapperne ere store
Troldmcend, og de russiske Prcester tillade dem det, naar de ikke gjsre
Skade dermed. „Bedre var det, om der istedetfor at vcere beskikket en
Mand til daglig at teende Lysene og ryge i Kirken, var En bestikket til
daglig at lcese Vennerne paa Lapst')". Den religisse Tilstand blandt
de russiske Lapper, i det Mindste i Fcelledsdistrikterne, synes ikke i den
ncermest paafelgende Tid at have forbedret sig, thi 1766 berettes det, at
„de derboende Lapper endnu vare Hedninger 2)" eller vel snarere kun Navn-
christne; synderlig videre kunde de da heller ikke godt komme med den tarve-
lige, religiese Forpleining af Prcester, fom boede faare langt borte. 1783
beretter Georgi, at de „fleste" russiske Lapper ere Christne, og der maa
da vel endnu have levet hedenske Lapper i det russiske Lapland 2). Nu
synes dog de russiske Lapper alle at vcere blevne Christne''), men man
kan dog, naar man tager den endnu i Rusland herskende Mangel paa
Folkeoplysning i Betragtning, til hvis Afhjcelpelse der under den nu-
vcereude Keiser i den seneste Tid er taget kraftige Foranstaltninger, ikke
finde det forunderligt, om de russiske Lapper staa lavest i christelig Hen-
seende af alle Lapper. Deri ere alle Beretninger enige. Pastor Fellmann
i Utsjoki omtaler deres Drikfceldighed, og at der endnu findes Trold-
mcend og Afgudsdyrkere i det russiske Lapland 5), og Castr^n omtaler
dem saaledes 6): „I religios Henseende besinde de sig paa et lavt Stand-
punkt. De have kun ringe Kjendstab til Christendommens Aand og For-
strifter, Ingen af dem kan lcese i Bog og blot fjelden kunne de betjenes
med religios Pleie af Prcester fra en ncerliggende russisk Landsby eller
Stad; Sondagen er saaledes for dem tun en Hviledag. I det Heieste
gaaer man ind i Bedehuset, som dog sindes i hver Landsby eller Pa-
gost, og gjor nogle Korsninger for Helgenbillederne, hvilken Ceremoni
kaldes Von. I sit daglige Liv iagttage de russiske Lapper troligen den
grceste Kirkes Ceremonier m. m., som hore til den ydre Kultus, men
under dette christne Idre skjuler sig megen Overtro. Iscer er Troen
paa Trolddom stcerkt rodfcestet hos dem. I den storste Anseelse staa
Allalalapperne for deres magiske Kundskaber. De ere ogfaa i Finland
faa berygtede, at Vonder helt henne fra Savolax valfarte til dem for
at gjenvinde deres Helbred, deres tabte Skatte, eller hvad der ellers
kan ligge dem paa Hjerte. Om Akkalalappernes Fremgangsmaade med
deres Trolddom har jeg ci erfaret Andet, end at de falde i en magifk
Dvale og derunder faa Aabenbarelfer, fom ere nodvendige for dem i
en eller anden Henseende."
') Budst. 7, 19 f. 2) Uylnoiro 20.
') Georgi 1, 42. «) Keilhau 48.
') Buomi 1846, 97 f. 108.
°) c2Btreu 1, 133 s. jfr. Chraposten 1860, 165.
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En stor Del af de russiske Lapper hore til Starovertsierne, et Parti
i den grceste Kirke, som opstod i det 17de Aarhundrede, da Patriarken
Nilon af Moskva (1653—1667 1- 1681) reviderede de kirkelige Boger,
der dels ved uvidende Afskriveres Feiltagelser dels forscetligen vare blevne
meget forvanskede. Men stjondt de reviderede Boger antoges saavel af
alle Lcerde og Orthodoxe, fom ogfaa stadfoestedes efter hans Afskedigelse
af den Synode af Patriarcher og Biskopper, som afskedigede ham, faa var
der dog Uvidende nok, for hvem „nye Boger" var ensbetydende med ny
Lcere i). Et stort Parti vcegrede sig ved at antage de nye Boger, og
dette bestaaer den Dag idag og er navnlig udbredt i det nordlige Rus-
land under Navnet Starovertsier (eller Raskolniker d. e. Kjcettere). De
lcese navnlig de gamle, med slavoniste Typer trykte Boger, men da de i
det Hele taget ere meget uvidende, dreier det sig for dem mere om
Ceremonier end om Lceren. De staa hele Timer foran deres Helgen-
billeder, korse sig osv., men for at ikke Ceremonien stal stuttes for hurtigt,
passiare de alt imellem med de Omstaaende. Iscer er Maaden at korse
sig paa dem vigtig, idet de korse sig med Tommelfingeren, Ringfingeren
og den .lille Finger, hvilke tre Fingre skulle betegne Guddommens tre
Personer; de inderste tre Fingre derimod, hvormed Nikon byder at korse sig,
sige de, betyde Gud, Jorden og Himmelen, og den, der korser sig saaledes,
betegner da, at disse tre udgjore Treenigheden. De besoge aldrig Kirkerne,
men have egne Prcester til at forrette de hellige Handlinger. De holde
sig fra alt Samkvem med anderledes Troende, tor ci spife af samme Kar
som disfe ofv. De fore ogsaa et meget afholdende Liv, og der stal
gives dem iblandt dem, fom aldrig have fmagt Kjsd2). Til denne Sekt
hore Mange af Lapperne, og Keilhau fortceller, at ved Ordningen af
Grcendfeforholdene, hvorved Pasvig og Neiden kom til at hore til Norge,
vilde de derboende Lapper dog hellere blive under Rusland, hvor langt
bedre de end maatte erkjende, at de norste Lapper havde det, af Frygt
for, at deres Bom siulde blive forfsrte til at gaa over til den norste
Kirke 2).

I_iv«3 c»f emiueut ruBBwu prel_»teB. I_ou6c»n 1854. 14 ff.
') C2Btreu 1, 167 ff. Keilhau 49.
') Keilhau 48.
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