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Ved siden av v. Westens skrifter er Hans Skankes Epitome hovedkilden for
vårt kjennskap til misjonens virksomhet blandt finnene i dens første og begivenhetsrikeste tiår. Denne ”Missionshistorie”, som Skanke selv undertiden
kaller sin fremstilling, blev skrevet på Kollegiets tilskyndelse, og såvidt det kan
skjønnes, efter et utkast av v. Westen, om ikke efter et på det nærmeste ferdig
manuskript, samt efter konfesjonsprotokollene med finnenes bekjennelser om
sin egen tro og bruken av runebommen. Hvad Skanke nu enn må ha hatt til
sin rådighet, så gjennemarbeidet han materialet fullstendig, det sees allerede
av sprogformen, som — i sig selv ikke lett — dog ikke har v. Westens ofte
ubehjelpelig tunge uttrykksmåte. Skanke har derfor krav på å betraktes helt
ut som forfatteren av Epitome.
Det er ikke klart hvilken bruk Kollegiet hadde tenkt å gjøre av Misjonshistorien, men Skanke gikk ut fra, at den skulde trykkes. Håndskriftet forsvant
imidlertid, efterat det var kommet til Danmark, og synes å ha ligget i private
gjemmer, til det med den Kaliske håndskriftsamling fant veien til Det kgl.
Bibliotek. E. J. Jessen hadde adgang til det, dengang han lot trykke „Afhandling
om de Norske Finners og Lappers Hedenske Religion”, som tillegg til Knud
Leems „Beskrivelse over Finmarkens Lapper” (1767), Hammond derimot ikke.
Denne sier i ”Den Nordiske Missions Historie” (1787) at han bare kjente et
ufullstendig utkast fra Skankes hånd.
Som håndskriftet nu foreligger i den Kallske saml. nr. 603, 4to, inneholder
det enkelte lakuner, og anhang 1, som ihvertfall i 1879 forefantes i en annen
pakke i samme samling, er borte. De karter, den fjerde dels titel melder om,
er heller ikke tilstede, og alle forsøk på å finne dem har hittil vært fruktesløse. Om dem sier Skanke i brev til Kollegiet av 24/3 1731 bl. a., at et større
kart over Salten, Helgeland og Overhalden var under rentegning og snart ferdig.
Det var avpasset efter et åpenbart allerede nedsendt kart over Finnmark. Der
nevnes dessuten et tredje mindre kart over Indherred.
Selv i den fragmentariske tilstand det foreligger, er Epitome et så betydningsfullt minne om Finnemisjonens grunnleggelse, at det forlengst burde ha
vært utgitt i sammenheng. Isteden har det lidt den skjebne å bli opstykket og
utnyttet på en måte, som stiller forfatteren ufortjent i skyggen. Den førnevnte
Jessen har skrevet Pars prima av og trykt den, med få og uvesentlige endringer,
under sitt eget navn. Hammond har gjort utførlig bruk av Pars secunda og
Pars tertia, men ikke bestandig korrekt. Og av tilleggene er det femte „Om
Quænerne og de 3de fornemste Finners Sprogs Dialecter, nemlig den Qvænske,
Lappiske og Finniske” trykt i Oluf Bangs Samling af Adskillige Nyttige og
Opbyggelige Materier, 7. Stykke (Kbh. 1745), p. 603-8.
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I denne serie hører dog Skankes arbeide i dets helhet heller ikke hjemme,
Her er hans oplysninger om misjonsdistriktene og deres finnebefolkning, navnlig
fra Troms sydover, det eneste som kan finne plass. De er samlet, disse oplysninger, i Pars qvarta, som før ikke har været offentliggjort på noen utdrag
nær (i J, Qvigstad og K. B. Wiklund, Dokumenter ang. flytlapperne, II, 344-8).
Denne del gjengis nedenfor efter håndskriftet i den Kallske samling. Et brev
til v. Westen (jfr. s. 25) er utelatt, ellers er originalen fulgt nøiaktig. Uthevelsene
er dog kun tildels efter håndskriftet.
Transkripsjonen har ikke voldt vanskeligheter; skriften er klar og rolig,
i Skankes egen hånd. Ortografien er konsekventere enn sedvanlig i manuskripter
fra de første tiår i det 18. årh. Men man gjenfinner den almindelige usikkerhet
i markeringen av lang vokal, f. eks. tog — toeg — toog, sige — stige, osv. likeså
i bruken av flertallsform i verber. Fellesformen har tydeligvis falt Skanke
naturligst. For det hender oftere, at han skriver f. eks. behøver, haver og siden
retter sig selv ved utstrykning avr, når subjektet er flertal!. Forkortelsen hâr
er gjengitt med har, lang og kort s med ss; det kursiverte er forklarende
tilføielser.
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Til denne Part, siden mand Sal. Her von Westens Missions- [3
acter indtil 1723 aars Majum i de 2de forige Parter har samlet
og anført, skulde egentlig henhøre Missionariorum Diaria,
hvoraf kunde fornemmes hvad een hver aarligen og dagligen
i sit district med Lappernes underviisning paa hvert sted haver
bestilt. Saadanne Diaria ere eenhver Catechetæ ifra Missionens
første anfang injungeret aarligen at indsende, som og er skeed;
og uden ded mand hverken kunde viide fjeld-stederne, eller
Lappe-samlingerne, eller fløtnings-tiderne, eller tall paa Lapperne og Finnerne i et hvert district. Men som i een Epitome
af den Lappiske Missions-Historie, hvilken mand paa denne
tiid forfatter, vilde blive aidtfor vidløftigt, om mand alle de
Diaria Missionen igiennem aar efter aar enten her skulde indføre, eller een hvers hver dags gierning extrahere; saa haver
mand agtet med dedte instituto meere overeenskommende
igiennem Tabeller at underrette den curieuse Læsere om alle
saadanne omstændigheder, saa vidt giørligt er, og saaledes legge
dem nærmest forstaaelige under øynene. Til den ende har
mand i denne fjerde Part af Missions-Historien foretaget at [4
forklare Districterne og deres beskaffenhed, samt hvilke Missionairs i et hvert District ifra Missionens begyndelse indtil
Sal. Her Lector von Westens død have arbeydet, og hvilke
anstalter efter et hvert steds beskaffenhed haver været fornøden
at giøres, tillige med een stadig Parelelismo af Præstegield og
Steder baade paa den Norske Siide ved Søen og den Svenske
Siide til fjelds, hvorimellem de Lapper og Finner have deres
tilhold og Sæder, som denne Mission haver med at bestille.
Hvad vidløftigheden af den Finne-Lappiske Mission angaaer,
saa strekker den sig ligesaa langt som dedte Stifts længde
er fra Waranger til Røraas langs med ded heele lange fjeld,
som mand kalder Kjølen, hvilket paa denne tiid overaldt skiller
Norrige ifra Sverrige, og grentser derimellem.
Og som Trun-
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hjems
Stift i sin strekning langs ved dedte fjeld bestaaer af
3de Amter,
nævnlig,
Findmarkens,
Nordlandenes, og ded saa
5] egentligen kaldede Trunhjems Amt, som begynder fra Nummedalen inclusive og strekker sig hen til Røraas, saa er Missionens
længde den samme; ti paa og ved siiden af dedte fjeld ere
overaldt Lapper og Finner, som have havt een egen Religion
og egen leve-maade for sig selv adskilt fra de Norskes. Og
som bemeldte 3de Amter meget underskjediger i leyligheden
og beskaffenheden af Landet, saa haver Missionen maattet
lempe sig efter samme leylighed, og haver ikke havt enten
lige vanskeligt eller lige beleyligt med at forsyvne Lapper og
Finner med underviisning og Saligheds Kundskab i disse Amter.
Ti som Finnerne og Lapperne i Finmarken ere Landsens egne
børn, som søge deres næring saa vel til Søes som til Lands,
og ere derfore meere fixi end paa andre steder, saa haver
Missionen i nogen maade havt mindre vanskelighed med underviisningsoeconomien hos dem.
Derimod som fjeldene Nordlandene igiennem baade ere vidløftigere, Lapperne og der sjelden og faae af fjeldene søge ned
6] til øerne og de Norske, ere og vidløftig vankende paa fjeldene,
og overaldt ikke saa ordentlig gaaer til hos de Norske i Landet,
blandt hvilke Finnerne boo, saa haver og der Missionen maattet
lempe sig efter den beskaffenhed. Men i den part af Trunhjems Amt, som kaldes Indherredet, efterdi Finnernes Hanteringer ere u-ordentlige, i ded at een stoor deel aaret igiennem
strippe fra bøygd til bøygd, og deels nære sig med Pelts
arbeyde at giøre deels med at trøgle, efterdi saadanne hverken
eye Reensdyr eller have dermed at bestille; andre derimod
sidde om Sommeren med deres heele familier til fjelds, hvoraf
kun nogle faa blive der om vinteren at vogte dyrene, de fleere
sette sig paa den aarsens tiid neden for fjeldet i bøygderne
hvor de bæst kunde, og have ingen stadig boepæl, saa haver
disse Finner været de besværligste at faae underviisede i deres
Christendom og bragte fra deres daarligheder, ti de ere (efter
deres vedtagne leve-maade) saa aldt formeget forstrødde og faa
7] paa een tiid og sted til underviisning at faae samlede.
I Finmarken, som den deeler sig i 2de Parter, nævnlig, Østog West-Finmarken, saa haver der gemeenligen været beskikket
2de Missionarii, den eene for Øst-Finmarken, den anden for
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West-Finmarken, saa at den førstes District haver indbefattet
Waranger, Tana, Laxefjord, og Porsanger, ded er, alle Finner
og Lapper til Wadsøe-Wardøe-Omgangs, Kyllefjords, og Kjeldwigs Præstegield henhørende. Den andens District haver været
West-Finmarken, ded er Finnerne og Lapperne til Ingens,
Hammerfestes, Altens, og Loppens Præstegield henhørende.
I Øst-Finmarken haver Hr Kjeld Stub været den første
Missionair fra 1716 til 1718, da hand blev forflyttet til Senniens
Missionstjeniste, siden forfremmet til Skjerstad Residerende
Kald i Salten, i hvilken station hand døde den 16 Martii 1724.
Efter ham i Øst-Finmarken kom Hr Elias Heltberg 1718, og
blev beskikket til særdeles Catechetes for Waranger og Tana,
samt Hr Rasmus Rachlew, som samme tiid blev beskikket [8
til særdeles Catecheta for Porsangers og Laxefjords Finner.
Hr Elias Heltberg er siden allernaadigst befordret til Bestadens
Sogne-Kald i Indherredet, som hand endnu betjener. I hans
sted i Waranger- og Tana-Missionariat blev Hr Søfren Giessing
den 7 Maji 1722 beskikket, som efter 4re aars troo og møysommeligt arbeyde døde i samme Missions-tjeniste den 14de Maji
1726, da Pieter Rosenwinge i hans sted blev kaldet den 20de
Augusti samme aar, hvilken indtil 1729 aars høst Warangerog Tana-Missionsverk haver betjent. Hr Rasmus Rachlew blev
den 27de Novembris 1722 allernaadigst befordret til Rahnens
Residerende Kald under Alstadhoug Pastorat paa Helgeland i
Nordlandene, hvorefter Cnud Leem i hans sted for Laxefjords
og Porsanger-Finner blev kaldet den 5 Junii 1725, hvilken der
indtil 1729 haver arbeydet, da Districtet igien er reduceret til
sin første form og anlegg, og heele Øst-Finmarken af een [9
Missionario bliver betjent, som haver een underhavende Skolemæster for Waranger og Thana, een anden for Kyllefjord og
Laxefjord, og den tredie for Porsanger, hvortil bruges udvalde
Subjecta af Lappe-børn, hvilke Missionarii, hver på sit sted,
nu Selv til den tjeniste tilbereder.
Lige ovenfor Waranger til fjelds, dog paa denne siide fjeldryggen, ligger den Svenske Lappe-bye Indjager (Enare), som paa
denne tiid grentser til 3 Riger; paa den Nørdre siide til Norrig,
paa den Syddre til Sverrig, og paa den Vestre (!) til Ryssland,
svarer og Skat til alle de tre Rigers Potentater. Og ligger denne
Bye hos Indjager-vand, hvilket haver sin tilflood fra fjeld-ryggen
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der ovenfor, der hvor fjeld-ryggen kaldes Belduodt. Dedte vand
ligger paa 70 grader Poli høyde, og er et af de største i Finmarkens fjelde, af hvilket een Elv udflyder, som imellem
Neidens og Passwigs Lappe-byer de Rydske nu tilhørende
løber ud i Passwiig-fjord, hvilken ligger tverts over for Wadsøe.
10] Thana-Elv haver sit udspring af 2de Kilder paa fjeld-ryggen:
den eene Kilde paa ded sted, hvor fjeld-ryggen kaldes Belduodt,
ikke saa megen distance fra den Kilde, hvoraf Indjager-vand
udspringer; den anden Kilde, hvor fjeldryggen kaldes Gielduodt1,
liige i Sør oven for WuorrieZjok-Saiwo, hvilket berg de Svenske
regner til deres grentser. Denne sidste Kilde udgyder sig til
een lang og sterk Elv, som assisteret af een temmelig aare fra
JedskZjaure (Jesjaure) consocierer sig med den første Kildes vand
hen ved Jugs Lappe-bye2, hvorefter andre og andre arme fra adskillige vande paa begge siiderne stikke deri ind, indtil den omsider
exonererer sig i Thana-fjord. Liige ovenfor denne Thana-fjord,
hvor Omgangs Kirke og Colonie ligger paa den Norske og
Nørdre siide ved havet, der ved Thana-Elv til fjelds ligge 2de
Svenske Lappe-byer, Utzjokki eller Aritsbye, og Jugs, som mand
tilforn har nævnt, ikke langt fra hinanden, og har hver sin
11] Kirke og Menighed, ligesom og Indjager. Ovenfor Laxefjord hen
imod fjeld-ryggen i Syd-Syd-Ost ligger den Svenske Lappe-bye
Aiward3, hvor ligesaa er Kirke og Sogn. Og ere disse de Svenske
Lappe-byer til fjelds, som svare liige med Øst-Finmarken.
I West-Finmarkens District, som begriber under sig Porsangers
Lapper og Finner af Kjeldwigens, samt Finnerne og Lapperne
af Ingens, Hammerfestes, Altens, og Loppens, tilsammen 5
Præstegield, var Hr Jens Blok den første Missionair ifra 1716
indtil 1718, da Hr Morten Lund i ded vidløftige District kom
at giøre Ham hjelp. H' Jens Blok blev der i tjenisten i 3 aar
indtil 1719, og er siden den 18de Octobris 1726 allernaadigst
befordret til Selboe-Pastorat i Indherredets Provstie her i
Trunhjems Amt. Hr Morten Lund begyndte sin Missionarii
Tjeniste 1718, blev den 18 Septembris 1723 tillige allernaadigst
beskikket til Sognepræst i Alten der i West-Finmarken, og
----------------1

2
3

Ifølge Isak Olsen fjell ved Altenelvens utspring ”en dags reise ovenforKaudichens lap: fin: bye.”
Ved Tanaelv ca. 2 mil ovenfor Utsjok.
Avjovarre ved Jesjokka vest f. Karasjok.
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haver som Missionarius og Pastor tillige med største iver og [12
fliid holdt ud i Missionens tjeniste indtil 1729 aars Sommer,
da hand in Martio forige aars 1728 allernaadigst var kaldet til
Owerhaldens Pastorat i Nummedalen (Namdalen) under Trunhjems Amt. Og haver denne redelige Herrens Tjenere i henseende til tiiden arbeydet 3 gange saa meget som andre, og
finder paa Owerhaldens fjelde samme arbeyde for sig.
Svenske Lappe-byer til fjelds, som svare lige med WestFinmarken, ere ikke fleere end Kaudiken (Kautokeino), som ligger op imod fjeld-ryggen paa 69 grader Poli høyde, og har sin
Lappe-Kirke og Menighed. Der lige nedenfor af Missionen paa
vor siide er bygget Kirke i Dansk Masi. Begge ligge liige ovenfor
Alten i Sør, hvorforbi rinder Altens Elv, som har sin Kilde og
udspring fra fjeld-ryggen. Paa den Østre siide imellem begge
ligge 2de vande, af hvilke den korte Elv udflyder, som falder ned
i Refsbotnen inderst i Altens fjord; og i ded nederste af disse
vande, som og er ded større, opholder sig (som de gemeene
kalde ded) et stoort Trold, om anderledes, end ded Sal. Hr [13
Lector von Westen saae i Skutbergwatnet paa Fjeldet imellem
Grafjord og Harjangen, veed mand ikke.
Præstegieldene i Finmarken, som de have været for Missionens tiid, ere i Øst-Finmarken først Wadsøe med Wardøe,
hver med sin Sogne-Kirke, hvortil hører 2de Annexer, Kiberg
og Makkurf. Dernæst Kyllefjords Præstegield, som haver 3de
Kirker: Omgangs, Skytningsbergs, og Kyllefjords. West-Finmarken bestaaer af 5 Præstegield: Kjeldwigens, som paa denne
tiid har 3 Kirker, Skarswog, Kjeldwiig, og Maasøen; Ingens,
som ligesaa har 3 Kirker, Ingens, Hjelmsøes, og Stappens;
Hammerfestes, hvortil hører kun een eeniste Kirke paa
Hammerfest; Altens, hvortil paa denne tiid hører 2de Kirker,
Thalwigs Hovet-Kirke, og Dansk Masi Kirke til fjelds; Loppens,
nu bestaaende af 2de Kirker og Sogne: nævnlig, Haswiigs og
Loppens. Finne-Familier til alle disse Kirker skal findes overaldt i
Finmarken 376, Sjæle 1725.
Nordlandene, da derudi i forige tider haver været 6 Provstier [14
og lige saa mange Fogderier, saa ere nu Tromsøens og Senniens
combinerede til et, ligesaa Westeraalens og Lofotens, saa Nordlandene paa denne tiid bestaaer af 4re Provstier, nævnlig,
Tromsøe-Sennien, Westeraal-Lofoten,
Salten,
og
Helgeland.
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Tromsøen, et eeniste Pastorat, bestaaer af 4re Kirker, som
betjenes af 4re Præster; 2de Residerende, Pastore, og hans huusCapellan. Ded første Residerende Skjerføen har een Kirke
paa Skjerføe halvanden Miil fra Loppen. Ded andet Residerende
Carlsøen har ligesaa ikkun een Kirke, som staaer paa Carlsøen
3 Miile fra Skjerføe. Finne-fjordene, som til begge disse Residerende henhøre, har mand i den forige Part udførligen
specificeret og forklaret. Hovet-Sognet Tromsøen betjenes af
Pastore, som tillige er Provst over Tromsøen og Sennien; og
15] formedelst at Menigheden, som hører til Helgøe-Capell, er
5 Miile ifra Hovet-Kirken paa Tromsøen, saa holdes gemeenligen een Capellan, som Helgøe-Sogn betjener. Til Hovet-Sognet Tromsøen henhører 3de Finne-f jorder: nævnl. Kaifjorden
3 fjerding-miil fra Tromsøe-Kirke i Syd-vest, hvor 15 FinneFamilier paa begge sider af fjorden boe, meest paa Nord-siden,
ti fjorden er to Miile lang ind til ded faste Land. Balsfjorden
skjær 3 sterke Miile ind igjennem ded faste Land fra Kirken
i fuld Sør ind paa fjord-botnen, hvor den imodtages af een
Elv fra fjeld-ryggen; og tilholde i denne fjord S Finne-Familier,
foruden Lapper der ovenfor paa fjeldet. Malangens Nørdre
siide hører Tromsøen til, er een stoor og considerabel fjord,
som strekker sig 4re Miile ind paa botnen, og boe paa denne
fjords Nørdre siide 5 Finne-Familier, saa at 125 Finne-Sjæle
høre til Tromsøe-Hovet-Sogn, foruden 3de Lappe-Familier, som
sidde i fjeldet der ovenfor i Tolbolje og Reideworrie.
Til
16] Annexet Helgøe høre ligesaa 3 fjorder: Daafjorden, een halv
Miil fra Helgøe, hvor 2de Finne-familier sig opholde; Skafsfjord(!), een stoor Miil fra Helgøe, hvor sig opholde 3 FinneFamilier; og Grundfjord, hvor ikke uden een familie sidder,
saa heele Tromsøens Finne-Sjæle bedrage sig omtrent 1100
i tallet.
Paralel med Tromsøen have de Svenske 2de Lappe-byer i Fjeldet, nævnlig Enedak og Kjoklesjaure, hvor paa hvert sted er oprettet Kirke og Kirke-Sogn for Lapperne. Der holdes og i Tromsøen aarligen 3de Markeder imellem de Svenske Lapper og vore
Indbyggere: nævnlig, ded første i Qvænangen sidst in Novembri
ved Ste Andreæ dag; ded andet i Skibotnen udi Lyngens Fjord
imellem vore og Enedaks (Enontekis) Finner 8te dager efter
Michaëlis gammel Stiil; og ded tredie i Balsfjorden imellem
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vore
Finner samt Nordmænd og Svenske Lapper fra Jukkasjerwa, holdes Martini dag gammel Stiil.
Den første Missionarius i Tromsøens District var Hr Christopher Normann, som 1716 blev beskikket, men forblev der [17
ikkun een kort tiid, hvorefter Hand allernaadigst blev befordret
til Borgs Residerende Kald i Lofoten. Efter ham kom Hr Willads Bing 1719, og med stoor fliid arbeydede paa Tromsøens
Finners underviisning indtil MidtSommer 1722, da hand var
saa udmattet, at hand stood ikke længere ud dermed. Derefter
blev Hr Søfren Kildal beskikket, som continuerede i TromsøeMissionariat indtil 1728, da hand til Saltdalens Residerende
under Bodøens Pastorat i Salten allernaadigst blev befordret.
Siden ere beskikkede 2de Missionarii i Tromsøen, een for Skjerføens Finner, og een anden for Carlsøens, med 2de Skolemæstere.
Sennien, et eeniste Pastorat til BispeStolen perpetueret, har
14 Kirker og 8te Præster: nævnlig 6 Residerende Capellaner,
med een Capellan pro loco, og een Vice-Pastore. Deraf 3de
Residerende med 6 Kirker ligge tilhavs, de andre indenskjærs.
Tilhavs ligger først Hellesøe-Residerende, som har een Kirke [18
staaendes paa den Øe, som kaldes Hellesøe 3 Miile fra Tromsøen. Dernæst Megfjords Residerende, som har 3 Kirker, nævnlig Øifjords Kirke halvanden Miil fra Hellesøe i Vesten, lige for
Malangen; Megfjord-Kirke, een sterk Miil Vesten for ØyfjordKirke; og Bergs-Kirke, een Miil Vesten for Megfjord. For ded
tredie, Torskens Residerende, som har 2de Kirker, nævnlig
Gryllefjords Syd-Vest fra Berg 3 Miile, og Torskens een halv
Miil til Lands fra Gryllefjord. Begge disse sidste Residerende i
Megfjorden og Torsken med alle deres Kald tilhørende 5 Kirker
ere satte paa den stoore Senniens-øe, som in specie kaldes
Sennien, og hvoraf Fogderiet har sit navn. Og er denne Øe
12 Miile omkring i sin circumference, men 6 Miile lang.
Indenskjærs ligger først Astafjordens eller Ibbestads Residerende, som betjenes af 2de Præster, een Residerende og een
anden Capellan pro loco, dertil 4re Kirker, nævnlig Lendwigens
een halv Miil fra Senniøen paa syddre side af ded faste Land,
halvtredie Miile fra Tromsøen, men 5 stoore Miile fra Ibbestad; Tranøens Kirke paa een Øe saa kaldet, 3 Miile fra Ibbe- [19
stad; Havns Kirke staaende paa Dyrøen, hvis circumference
er 3 Miile omkring, fra Ibbestad 2 Miile; og
Ibbestad-Kirke
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i Astafjorden paa Rolløen, som i sin circumference har 3 Miiles
længde, hvor Residens boor. Til dedte Residerende hører den
Syddre Siide af Malangen, hvor nogle familier Finner sidde
paa jorde ved Monselwen og i Roksfjorden, og der ovenfor
i Miøk-fjeldet (Mauken nær Målselv) saa og i Fagerfjeld,
som høre Norrige til, opholde sig nogle familier Lapper
eller fjeld-Finner; men de fleere Finner sidde i de andre
fjorder, som dedte Residerende Kald tillig[g]e, nævnlig Reisen,
Stranglandet(!), og Opowerwigen, som høre Tranøens Sogn
til; Bryddestad og Dyrøen, som tilhøre Havns Sogn; Salangen, Lawangen, Gratangen, og Grafjord, som høre til
Ibbestad-Sogn. Dernæst Sands Residerende, som har 2de Kirker, nævnlig Sands-Kirke paa een Øe 2 Miile fra Ibbestad,
og Nedergaardens Capell, som staaer paa een Øe een halv
Miil fra Sand. 3tio Tronæss-Hovet-Sogn paa den stoore Øe
Hinden, som bestaaer af 24 Miiles circumference, hvoraf
saameget som ligger Norden for Kjeldsund hører til Sennien,
20] men resten hører Salten til. Paa denne Øe er sat den fordum
herlige Tronæss-Kirke, som nogenledes er et mønster af Trunhjems DomKirke, 2 Miile i Westen fra Ibbestad, som ligger
der tvertsover til Lands i Øster, hvor Waagsfjorden imellem
flyder; 4to Qvæfjordens Residerende, som ligesaa har kun een
Kirke staaende ved bredden af Qvæfjorden, een Miil til Lands
over et Eidt, men halvtredie Miile til Søes fra Tronæss. Til
alle disse Senniens Kirker og Sogne høre 126 Finne- og Lappefamilier, eller henved 600de Finne-Sjæle.
Ovenfor Sennien til fjelds have de Svenske indrettet Kirke
og Sogn i Lappe-byen Jukkasjerwa. Den Norske Siide her
ovenfor til fjelds er af Missionen hidindtil ikke fuldelig befaret, efterdi Lapperne, som sig der opholde, fast ingen commercie eller omgiængelse have paa denne siide. Men fjeldstrekningen her ovenfor skulde mand troo at være vidløftig,
og langt større mængde af Lapper end de, som Missionen
hidindtil haver faaet navn paa, da gandske faae, og ikke uden
21] de som sidde næst oppe i fjeldet, have været at faae til Missionens behandling og underviisning.
Missionarii i Senniens District have været, først Hr Kjeld
Stub, som 1718 blev omvexlet fra Øst-Finmarken og sat til
Catecheta for Finnerne her i Sennien. Efter ham kom
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Hr Rasmus Wallund, som og efter Hr Kjeld Stubs død succederede ham i Skierstad-Residerende Kald under Bodøens
Pastorat i Saltens Provstie. Derefter blev Hr Leonardus Sidenius den 24 Aprilis 1725 beskikket til Missionair i Sennien,
og siden 1728 allernaadigst befordret til Buxnæss Vice-Pastorat
i Lofoten. I hans sted er Eric Berg beskikket, som der paa
denne tiid med 2de Hypodidascalis arbeyder.
Ved siden af Sennien ligger Westeraalen tilhavs; ved siden
af Lødingen og Stegen, hvorfra Westfjorden strekker sig tilhavs, Lofoten; og tilhavs Vesten for eendeel af Stegens og
eendeel af Bodøens Pastorater ligger Wærrøe og Røst. Alle disse,
Westeraalen, Lofoten, Wærrøe, og Røst, giøre paa denne tiid et
Provstie, da i forige tiider Westeraalen haver været et Provstie for
sig selv, og Lofoten med Wærrøe og Røst et andet Provstie. [22
Westeraal-Lofotens Provstie, som de nu ere combinerede,
indeholder 4re Pastorater, nævnlig, Dverbergs, Hassels, Buxnæss, og Wærøens (af hvilke Buxnæss er et Vice-Pastorat) og
4re Residerende, nævnlig, Andenæss, Øxnæss, Bøe, og Borgs
i Lofoten, hvilke alle betjenes af 10 Præster: 4re Pastoribus,
4re Residerende Capellaner, og 2de Capellaner pro loco.
Ded Nørdreste Pastorat i Westeraalen er Dverberg, som har
2de Kirker, nævnlig, hovet-Kirken paa Dverberg, og AnnexKirken paa Bjørneskind. Derunder sorterer Andenæss-Residerende, som er kun et fiskevær, og kand ikke underholde Præst.
Til
dedte
Præstegield
henhøre
eendeel
Finne-familier,
som alle søge til Bjørnskinds Annex. Ded andet Pastorat i
Westeraalen er Hassels Præstegield, som har 7 Kirker og 4re
Præster: nævnlig, Pastor paa Hassel, med hans Capellan pro
loco, samt Øxnæss-Residerende Capellan, og Residerende til
Bøe. Hassels Pastorat har 3 Kirker, nævnlig, Hassels hovetKirke, Sortelands Annex 2 Miile fra Hassel, og Sande-Annex
ligesaa 2 strenge Miile derifra. Øxnæss-Residerende fra Hassel [23
5 1/2 Miil har 2de Kirker, Øxnæss-Kirke og Langenæss-Kirke,
som er 2 Miile fra Øxnæss. Bøe-Residerende har ligesaa 2de
Kirker, Bøe-Kirke 2 Miile fra Hassel, og Malnæss-Kirke 2 Miile
fra Bøe. Disse forbemeldte 2de Præstegield med sine underliggende Residerende kaldes Westeraalen.
Lofoten bestaaer af et eeniste Vice-Pastorat, som kaldes
Buxnæss,
har 6 Kirker og 3 Præster:
nævnlig, Vice-Pastor,
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med sin Capellan pro loco, og een Residerende til Borg. VicePastoratet har 4re Kirker: nævnlig Buxnæss-Hovet-Kirke, hvor
Vice-Pastor boor; Hoels-Annex ikke længere end een fjerding
derifra og gandske ufornøden; Flakstad-Annex een Miil fra
Buxnæss; og Moskenæss-Korshuus, som er 3 Miile fra Buxnæss-hovet-Kirke. Borgs Residerende ligger 5 fjerdingsmiil fra
Buxnæss til Lands, og har 2de Kirker, Borgs, og Walbergs,
hvilken sidste staaer 5 fjerdingsmiil fra Borg. Disse 6 KirkeSogne kaldes Lofoten.
Een Miil i Syd-Syd-Vest fra Moskenæss, som er een Øe, der
giør den Syddreste odde af Lofoten, og in specie kaldes Lofoten,
ligger Wærrøe, som er et Pastorat, der haver 2de Kirker, nævnlig
24] hovet-Kirken paa Wærrøe, hvor SognePræsten boor, og AnnexKirken paa Røst, som ligger 3 Miile derifra i ded vilde og
aabne hav, og er et fiskevær, hvor adskillig almue af Salten
om vinteren søger hen at fiske.
Imellem Moskenæss og Wærrøe er den navnkundige Moskestrøm, hvilken formedelst sine sære og selvsomme effecter
haver aflet saa mangfoldige baade sande beretninger saa og
fabler, og skaffet grandskere materie nok til underskjedige
dommer og meninger derom. Dens beskaffenhed hører ikke
til nærværende institutum at beskrive, omendskjønt ded kunde
være den curieuse Læsere magtpaaliggende, efterdi de fleeste
hypotheses, som derom have meldet, have der aldeles ingen
sted; saa hører ded dog anden tiid og sted til at forklare.
Paa Wærrøe og Røst haver aldrig været noget tilhold for
Finner, ey heller nogen af den Nation paa denne tiid sidder
i Lofoten uden i ægteskab med de Norske. I Westeraalen
findes i Dverbergs, Sortelands, Hassels, Øxnæss- og Bøe-Sogne
adskillige, som bedrage sig til 42 familier; men som Wester25] aalen er omringet af Søen, og Finnerne have der ikke langt
at kunde vanke, forstaae og der baade unge og gamle Nordsk
at tale, saa er ded een let Sag for Præsterne, uden Missionens
hjelp og besværing, blandt deres andre Tilhørere der at underviise dem. Dog som Nationens superstitioner stikke i een hver,
hvilke skulde blive Præsteskabet umageligt at utrydde, saa er
ded vel paa gavnet, at Missionen ikke slaaer sig sorges-løs fra
disse Finner, men jo visiterer blandt dem som blandt alle de
andre, at hvor rødderne sidde igien af deres gamle overtroo
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og Hedendom udi een og anden, de tilfulde kunde blive oprykte, at de ikke skulde groo op igien, og brede sig videre ud.
Ded Tredie Provstie i Nordlandene er Salten, som begynder
fra Kjeldsund og strekker sig til Kunnen halvfemtende Miile
i Længden, og indeholder 4re Pastorater og 6 Residerende
Præsters districter. Pastoraterne, af hvilke ded første betjenes [26
af een Vice-Pastore, ere disse: 1. Lødingen, 2. Stege, 3. Salten
eller Bodøen, og 4. Gilleskaal. De Residerende ere Ofoten,
Waagen, Hammerøen, Rørstad eller Follen, Skjerstad, og Saltdalen.
Lødingens Pastorat til Bispestoolen perpetueret betjenes af
een Vice-Pastore og 2de Residerende, een til Ofoten, og den
anden til Waagen. Vice-Pastor til Lødingen har 2de Kirker,
nævnlig Lødingens Hovet-Kirke paa Hindens Syddre ende,
4re Miile fra Tronæss, og Stokke-Annex 2 Miile Norden for
Lødingen paa Kjeldøen. Til dedte Præstegield henhøre 3de
fjorder, som tvertsover fra Lødingen af den stoore Westfjord
skjære sig ind i ded faste Land: nævnlig Eefjord een Miil fra
Lødingen, Skraakjosen halvanden Miil derifra, og Tydsfjorden,
hvis begyndelse er fra Lødingen 2 Miile. I disse fjorde opholde
sig over 600de Finne-Sjæle. Finnerne have her alle jord og
rydningsplatser, og er leylighed for mange fleere at rydde og [27
sette sig ned, sær i Tydsfjorden. Fjordene skjære sig Østen
ind i Landet; og er Eefjorden ikke lang ind paa botnen, men
Skraakjosen kortere, imellem hvilke i botnen er kun een lille
fjerdings vey, ti Skraakjosen, som i sin aabning ligger i munden
af Tydsfjorden, skraaer sig ind imod Eefjorden i enden, saa
der bliver kun et lille Eidt imellem dem inderst i Landet, som
mand i een halv times tiid kand passere over fra den eene fjord
til den anden. Men Tydsfjorden er des længere, som regnes
6 Miile fra aabningen ind paa botnen, og krøger sig i mange
smaa fjorder, som hver har sit distincte navn, nævnlig, Stefjord,
Fugelfjord, Timmeraas-fjord, Kyssfjord, Mandfjord, Grundfjord,
Hellemoefjord, Beisfjord eller Pollen. I denne Tydsfjord ere de
fleeste Finner, som boo der rundt omkring, meest i Mandfjord og paa Ulløen, hvorfra de have 5 Miile til Lødingens
Kirke. Een Snees Nordmænd boor ogsaa her inde iblandt
Finnerne, og ere Finnerne her i meere ære og Kjærlighed hos [28
Nordmændene end andre steder i Nordlandene.
Der fortælles,
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at een Tydsfjord-Find skal i forige tiider udi Mandfjorden
have hindret Fiendens indfald, hvoraf den green af fjorden og
skal have faaet sit navn, ti Mandfjorden og Grundfjorden ligge
inderst imod fjeldet. De forstaae alle Nordsk, ere hændige
folk og arbeydsomme, hugge, tømre, og bygge saavel huuse
som baade, hvormed de forsyvne Wærrøe og Røst, Lofoten og
Westeraalen, hvor skove ikke ere, boe selv i tømrede huuse, fiske
i selskab med de Nordske fra Kyndelmesse til Vorfrue-messe,
have Vinter og Sommer sæde ikke langt fra hver andre. Foruden disse jord-Finner ere der og Lapper oven for i fjeldene,
uden ald tvivl langt fleere end de Missionen endnu har havt
leylighed til at opspoore, ti de Familier, som mand hidindtil
veed af, sidde kort vey oven for fjordene i fjeldet, og søge
Sacramentet hos os om Sommeren, men ere om Vinteren langt
29] borte, ti de have da ikke saa nær hos næring for deres dyr.
Under bemeldte Lødingens Præstegield ere, som sagt er,
2de Residerende, Ofoten og Waagen. Ofotens Residerende
Menighed ligger inde paa ded faste Land, og har 2de Kirker,
Evenæss to sterke Miile fra Lødingen, og Ankenæss-Annex,
halvtredie Miile fra Evenæss. Derimod ligger Waagen udenfor
Hinden tilhavs, og har i forige tiider havt 3de Kirker: Waagens,
som staaer 5 Miile fra Lødingen, Skrofvens som er een Miil fra
Waagen, og Gimsøe-Annex 2 Miile fra Waagen, af hvilke den
mellemste aldt fra 1708 formedelst fiskeriets mislighed (ti
Skrofven er ikke uden et fiskevær om Vinteren, hvor ellers
ingen almue er boosat) er slet forfalden og nedlagt.
I Waagens Sogne ere ikke uden nogle faae Søe-Lapper ved
Qvankjosen paa Mollen, som nære sig baade af deres Rein og
af Søen, og kunde vel af Waagens Præst besørges.
Men som
30] Evenæss ligger paa ded faste land, og Ofotens fjord skjær sig
dybt Nordost ind i Landet, saa mand møder dedte Residerende,
naar mand Nordenfra kommer til Lands, længe førend mand
naaer Lødingen, saa er i dedte Residerende Kald mængde baade
af Finner og Lapper. I Evenæss-Sogn ere ikke uden Lapper,
hvoraf nogle sidde ved Bogen nederst i fjeldet een Miil fra
Kirken, nogle og der neden for, for at være Søen des nærmere.
Om Sommeren have de der græsning for deres dyr, om Vinteren
leye de een og anden Lap at fare med deres Rein og Familie
til den Svenske siide der at underholdes, imedens de selv nære
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sig i Ofoten baade til Lands og Vands. Men ded slaaer ikke
feyl, at i fjeldet ere jo mangfoldige Lapper paa Norsk grund
siddende, som endnu ere Missionen ubekandte. Til Annexet
Ankenæss høre 3de fjorder, Beisfjorden, Harjangen, og Sjumen;
og er nu bekandt, at i disse fjorde opholde sig 256 FinneSjæle, foruden 44 Lappe-Familier, som til dedte Residerende
Kald henhøre, saa at i Ofotens Residerende overaldt befindes [31
485 Finne- og Lappe-Sjæle.
Og som saaledes i Lødingens Præstegield med Ofotens Residerende findes et antall af Finner og Lapper tilsammen 1092
Sjæle, da omendskjønt indtil 1727 ikke haver været uden een
eeniste Missionair i Salten, hvis district haver strekket sig
ifra Sennien indtil Bejeren, saa er dog befundet, at ded er
u-mueligt for een Person ald den Vidløftighed af steder og
Sjæle at besørge, hvorfore ded er fundet for godt, at ovenbemeldte
Lødingens
Pastorat
med
underliggende
Ofotens
Residerende skulde være een Missionarii District i Saltens
Provstie, som skulde have 3de Medhjelpere eller hypodidascalos, een i Tydsfjorden, een anden i Sjumen, og den 3die i
Harjangen.
Jens Kildal haver været den første Missionarius for heele
Salten aldt ifra den lste Aprilis 1721. Og som hand haver
opoffret sin heele livs tiid som Missionair at tjene Missionen,
saa bliver hand anseet som de nyere Arbeyderes Ledere og
Raadførere i verket, men haver nu i dedte District sin særdeles [32
station og arbeyde.
Stegens Præstegield har 3 Kirker og 2 Præster: Pastor paa
Laskestad boendes et stykke fra Hovet-Kirken, og een Residerende paa Hammerøen.
Hammerøe-Residerende ligger 5 Miile til Søes Nordenfor
Stegen, men saa godt som 3 Miile fra Lødingen, hvorimellem
den stoore Westfjord gaaer ind fra havet. Har kun een Kirke,
som staaer paa Hammerøen, og blandt dessen Sognemænd
25 Finne-Familier, hvoraf de fleeste boe i Røtangens fjord,
nogle paa bygslede, nogle paa rydnings-platser; de andre i
Strømfjorden, som ligger een halv Miil fra Røtangen, paa
samme Vilkor, enten paa bygslede eller egne rydningsjorder.
Stege-Pastorat har 2de Kirker, nævnlig Stegens hovet-Kirke
paa Øen Engla, og Leenæss-Annex 2 stoore Miile der ifra paa
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ded faste land.
Nogle Lappe-familier haver Missionen efterkommet at sidde her ovenfor i fjeldet, fra Advent til Vorfruemess
33] ved Kjelwer-Eidet, og resten af aaret i Mørkwigsfjeld, som er
to dags reyse fra Søen. Men som dedte Præstegield haver een
temmelig strekning, og fjeldet der ovenfor er vidløftigt, saa
kand ikke være at tvivle, at sig jo een deel Lapper der paa
vor fjeld-siide maa opholde, som endnu staaer til rest af
Missionen at opsøges.
Bodøens Præstegield har 5 Kirker, som betjenes af 4re Præster:
Pastor paa Bodøen og 3de Residerende, nævnlig een paa Rørstad,
een anden paa Skjerstad, og den tredie i Saltdalen.
Rørstad-Residerende, som er ded Nordeste af Præstegieldet,
hvilket ellers kaldes Follen, har 2de Kirker, nævnlig RørstadKirke, som ligger 4 Miile Nordenfor Bodøen inde i Landet,
dog for ded aabne hav, imellem begge Foll-fjordene; og Kjeringøens Annex, som staaer S fjerdingsmiil fra Rørstad, paa næsset
af ded faste Land ude ved Søe-leyen. Til disse Sogne høre 34
Finne-Familier, som tilholde paa begge siider af Rørstad i
Foll-tvillingerne, som de kaldes, eller de 2de greene, i hvilke Follen
34] strax ved Rørstad deeler sig, nævnlig eendeel i Nord-Follen
inderst i botnen i Mørkeswigen og ved Watnet, som have
3 à 4re dagers reyse til Rørstad-Kirke; eendeel i Sør-Follen vel
5 Miile og længere fra de forige, men dog kortere til Kirke.
Saa høre og til disse Sogne 27 familier Lapper, af hvilke de
fleeste ere fattige og eye ingen Reensdyr, strippe derfore om
i Sognene og nære sig deels af Søen, deels af skindfeld-arbeyde,
deels ogsaa af at trøgle.
Bodøens Pastorat har kun een Kirke, som staaer paa Bodøen
halvtredie Miile Sønden for Kjeringøen. Dertil har Missionen
hidindtil ikke efterkommet at høre fleere end 13 LappeFamilier, af hvilke nogle sidde i Mistfjeldet 2 Miile ovenfor
Bodøen, andre i Sooløyen kun halv saa langt derifra, andre
i Honstamarken endnu nærmere, resten ved Stoorstrømmen og
Sundene deromkring, og ere kun faa af dem som have Rein,
men de fleeste nære sig af Søen og skindfeld-arbeyde, ligesom
Lapperne i Rørstad- og Kjeringøens Sogne.
35] Skjerstad-Residerende har een Kirke 2 Miile ind i Landet
fra Bodøen, een Miil oven for Strømmen. Dertil høre kun
gandske faa Lapper, men slet ingen Finner. Men for de
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omgrentsendes skjyld ere dog her 2de Skoler anlagde, een paa
Salteidet, og een anden i Mistwærfjorden.
Saltdalens Residerende, som ligger 2 fuldkomne Miile oven
for Skjerstad imod fjeldet, har ligesaa een eeniste Kirke paa
den gaard Saltenæss, hvoraf den kaldes Saltenæss-Kirke, som
staaer nær ved Saltdalsfjords-botnen, Rognen kaldet, hvor Elven
af fjeldet løber ned i fjorden. Og staaer Kirken paa den Østre
siide af Elven; men Fiskewog, som er Præstegaarden, ligger
paa den Vestre siide af Saltdalens elv, een halv Miil fra Kirken.
Ellers staae der i Rognen Søe-bøder eller Nøster i hundrede
tall, som høre Saltdalens almue til, hvilken boer paa begge
siider af Saltdals-Elven gaard hos gaard nogle og tredsindstyve i
tallet halvtredie Miile op igiennem dalen indtil Ulfsfjeldet, hvor [36
den sidste Saltdalens gaard ligger 3 Miile fra Kirken. Til Saltdalen høre 2de slags Lapper: bøygde-Lapper og Fjeld-Lapper.
Bøygde-Lapperne (hvilke de andre kalde fattige Lapper, ti de
have mistet Reensdyr) ligge blandt bønderne op igiennem
Saltdals-Elven, saa langt som Menigheden strekker sig. Een
stoor deel af dem opholde sig i Sognet, dog ere de vankende
med deres boopæler fra et sted til et andet, nu for deres faa
Reensdyr at græsse, nu for at nære sig med fiskerie og skjytterie,
have ingen ager-dyrkning eller vist brug, men fordi fattigdom
haver tvunget dem, have de flyttet ned til bøygden, der de
søge at nære sig af Søen og deres børse, og hvad ded ikke
slaaer til betler de. Men naar de igien faaer lykke til Rein,
flytte de op til fjelds, og følge den maade, som alle Lapper
paa fjeldene overaldt bruge, at de ere om Sommeren paa den
Norske eller Vestre siide Kjølen, hvor de have feedere græs- [37
gange, og om vinteren paa den Svenske siide i gran-skovene.
Dog naar u-veyr forhindrer dem, forblive de heele vinteren
paa vor fjeld-siide i Luns1, som er een dags reyse fra Saltdalen.
Fjeld-Lapperne paa dedte sted ere atter 2de slags, hvilke de
sortere i Øst-Lapper og Sør-Lapper. Øst-Lapperne saa kaldede,
fordi de ligge paa Østre siide af Saltdalens Elv, deres circumference er fra Saltdalens Elv ved Løfsæt-gaard og tvertover
fjeldet til Watnefjord. Disse ere egentlig under Svensk jurisdiction, og betale der deres Skat in Specie; til os svare saa
-------------1

Lønsdalen.
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mange, som komme ned i vor mark neer under fjeldet, ikkun
een liden kjendelse, omendskjønt de sidde paa vores land og
nære sig der med deres dyr den længste tiid af aaret fra Vaaren
in Martio hen til November-Maanet, hvorefter de fare til
38] Sverrige og forblive der een kort tiid imellem Nystad og
Ariplog. Strax om vaaren komme de igien gemeenligen een
snees familier, hvoraf eendeel, dog faa, søge Kirke og Sacramentet hos os imedens de sidde os saa nær; men undertiden
komme de saa sterke, at de udbreede sig i vore marke Hige
hen til Follen. Sør-Lapperne kaldes de, som om Sommeren
søge længere hen i Sør, men forblive dog paa de Norske fjelde.
Disse passere derfore for Norske Lapper og skatte til Danmark,
omendskjønt vore Fogder have faa veedst af, eller faaet i deres
Mandtall, da disse Lapper virkeligen af Missionen ere befundne
at være henved 50 Familier eller Mad nød, som Lapperne
der kalde deres familie, hvilken de i Finmarken kalde Mad lag,
ti Lapperne overaldt regne paa Familier. Saa længe Sommeren
varer og de ere Vesten for Kjølen (som mand kalder ded) ded
er paa den Norske siide af fjeldet, da boe de meestendeelen ey
39] længere paa hvert sted end et par uger, men maa saa ofte flytte
for deres Reensdyrs mangfoldigheds skjyld. De samles gierne
ved Vorfruemess-tider i fasten (efter gammel Stiil at regne)
tilhobe paa een plats Vesten for Kjølen, een dags reyse oven
for Saltdalen, kaldet Luns, hvor paa een tiid kand være samlet
sommetider 40, sommetider 50 Madnøt, og kand undertiden
der forblive een heel Maanets tiid. Siden flytte de, og fare
eendeel til andre steder i Saltdalens fjelde, eendeel til Mistwærfjeld Skjerstad-Residerende tilhørig, eendeel til Bejerens
fjelde, eendeel til Rahnens, og udspreede sig saaledes med deres
dyr over den heele fjeldstrekning aldt fra Saltdalen hen til
Helgelands fjelde, og forblive der, een hver paa sit sted,
Sommeren igiennem deres dyr at græsse, indtil Sneen om
Høsten kommer i fjeldene, da de tage samme vey tilbage igien,
og samles saa i Luns omtrent ved Alle Helgens tiider, hvor
de somme aar,
naar veyrliget ikke bliver saa godt og klart,
40] maa forblive den heele Vinter igiennem, men naar vey(r)liget
bædre skikker sig, søge de Øst over Kjølen imod Nystad for
at conservere deres dyr i de tykke gran-skove, som der findes,
hvor Sneen ikke falder dybere, end at jo dyrene kunde bønne
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(som de kalde ded) ded er, med fødderne slaae Sneen til siide
og grave sig igiennem. Siden komme de om Vaaren igien til
de Norske fjelde for den skjønne græssnings skjyld, som der
falder for deres Creature, hvilken Østenfor Kjølen ikke saaledes
er at finde. Hvad Samlingsplatsen Luns angaaer, saa ligger
den paa den Østre siide af Saltdalens Elv 4 à 5 Miile fra den
øverste gaard i Saltdalen, een dags reyse fra Kirken, som Lapperne regne for 4re til 5 Miile. Samme Luns er een angenem
slet plats og saa stoor i alle maader, som den heele Saltdalens
bøygd. Der ere ferske vand med skov omkring saa behagelig
som nogensteds kand findes i fjeldene, hvor dog mange deslige [41
angenemme steder findes, men ikke just saa stoore. Og som ded
baade for Sjælenes, saa og for Hans Kongelige Majestets interesses skjyld er meget magtpaaliggende, at fjeldene overaldt
nøye skulde befares, og et vist tall viides paa alle de Lapper,
som sig af Norsk grund betjene, samt til rigtighed føres, hvilke
Sverrige ere tilhørende, og hvilke Norrige, og til hvilket
Fogderie een hver skulde svare, hvilket aldt er endnu u-klart,
ti Missionen er hidindtil ikke videre kommen i Nordlandene,
end at Missionarii med deres Medarbeydere have underviist
paa fjeldene og forfattet Mandtall over alle de Lappe-Familier
og Sjæle, som i een hvers district paa visse tiider af aaret have
været der at finde og Missionens betjentere havt at underviise,
(hvilket heller ikke hidindtil er skeet overaldt paa Nordlandenes
fjelde, da Tromsøens, Senniens, og eendeel af Saltens fjelde [42
endnu ere mindre befarne). Men som Lapperne strippe med
deres dyr, og nogentiid sidde i een Missionarii District paa
fjeldene, een anden tiid i een andens, da een hver fører de
samme ind i sine Mandtaller, saa er ded umueligt at faae et
vist tall paa Lapperne, eller at komme til rigtighed med forestaaende ting, førend Missionens betjentere paa alle steder
fjeldene nøye have befaret, og viide hvor een hver Familie paa
een hver tiid om aaret sidder, hvilket i visse districter dog
hidindtil skeed er, som herefter paa sine steder skal forklares.
Forestaaende 2de Stegens og Bodøens Præstegield udgiøre ded
andet Missionarii District i Saltens Provstie. Hr Simon Kildal
haver været den første særdeles Catecheta i dedte District ifra
1727 indtil 1728, da hand til Tromsøen blev forflyttet, og nu [43
allernaadigst til Carlsøens Residerende i Tromsøen befordret.
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I hans sted betjener dedte andet Saltens Missionariat een
Person ved navn Peder Drejer med 2de Skolemæstere, een for
Stegens og Hammerøens Finner, og een anden for Follerne og
Bodøens.
Ovenfor dedte Missionarii District tilfjelds er Anplog-Lappebye, hvor Kirker og Sogne for Lapperne er anrettet, og hører
dertil Arweskjerwa-Annex, som er halvtredie dags reyse, ded
er omtrent 12 fjeld-Miile fra Ariplog. Her ovenfor Salten ikke
længere end een good dags reyse fra de øverste gaarde i Saltdalen findes ded Svenske Sølv-verk Silberjokka af Lapperne
kaldet, hvis Præst var Hr Lars R a n g i u s een indfød Lap, som
meget skal have contribueret til den Lappiske version af N. T.
som de Svenske have udgivet, og forrettede alle sine Ministerialia i Lappisk Sprog, som vore Missionairs Hr Morten Lund,
Hr Rasmus Rachløw,
Kildal, og
fleere aldt for temmelig tiid
44] have avangeret at giøre ham efter, døde 1717, et aars tiid efter
at Missionen paa denne siide var begyndt. Dedte Sølv-verk
brændte Nordlandenes Amtmand Preben von Ahnen af i sin
tiid i den Svenske feyde, da fienden med 300de Mand vilde
falde ind i Saltdalen, mod hvilket indfald hand lood til modstand der oprette 2de Skandser, Fiskewog-Skantse og RoglandsSkandse, af hvilke endnu ses rudera. Præsten boer paa den
Østre siide Kjølen i Nystad, holder dog hver Søndag Tjeniste
i Silberjokka. Om vinteren, da Silberjokka-Lapper opholde
sig i Ariplog, er hand roolig i Nyestad (ved det gl. sølvverk).
Imellem Nystad og Ariplog er 3 til 4re dagers reyse. Derimellem ligger Nystad-Søen 5 Miile lang, og Hornaweld (Hornavan) et stoort Vand paa 18 Miiles længde.
I Saltdalen nederst paa Fjord-botnen holdes aarligen ved Alle
Helgens tiider market imellem de Svenske og Norske Lapper
45] samt bøygde-folket i Saltdalen. Dedte Market kaldes Rognens
Market, til hvilket i Fredstiider ogsaa Kjøbmænd fra Ariplog
komme ned at handle.
Gilleskaal-Pastorat, som er ded sidste Præstegield i Saltens
Provstie, betjenes af een Præst, som dertil er Pastor, og har
ikke havt uden den eeniste Kirke paa Gilleskaal indtil 1723,
da efter Missionens befundne fornødenhed een Annex-Kirke i
Bejeren er bleven oprettet, som derefter af samme SognePræst
betjenes.
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Itsige Pastor haver aldt fra 1722 vedtaget som Missionair
Selv at besørge Præstegieldets Finner og Lapper, hvoraf i
Gilleskaals og Bejerens Sogner ere 30 familier. Men som den
gode Mand er aleene Præst i Kaldet, som udfordrer een hoben
arbeyde, saa kand mand ikke vente, at Hans tiid og kræfter
tillader Bejerens fjelde at befare, og noget sikkert Mandtall
over Lapperne der i fjeldene at kunde efterkomme og fuldføre.
Ded fjerde Provstie i Nordlandene er Helgeland, som bestaaer [46
af 3de Præste-gield: Rødøens, Alstadhougs, og Brønøens.
Rødøens Præstegield har 4re Kirker og Sogne, nævnlig:
Rødøens Hovet-Kirke 5 Miile fra Gilleskaal; Meløens Annex
2 Miile fra Rødøen; Lurøens Annex halvtredie Miile fra hovetKirken, og Trænens Annex-Kirke ud til havs paa et fiskevær
5 Miile fra Rødøen. Hvilke Kirker af 2de Præster, een Pastore
og een Capellan pro loco betjenes. I et hvert af disse Sogne boe
nogle faa Finne-familier, bedragende sig til nogle faa over
tredive Sjæle, eller elleve familier, hvilke vel af Menighedens
Præster, under Missionens opsyvn, kunde besørges, helst da
Sognene saaledes ere beskaffede, at ingen af dem strekke sig
til fjelds, og derfore ingen Lapper til dedte Præstegield ere
henhørende.
Alstadhoug-Præstegield har paa denne tiid 9 Kirker, foruden
Ztiabbeswuoime-Capell (n.f.st. Umev.) i Fjeldet oven for Rahnen,
og bestaaer af Sogne-kaldet, som betjenes af Pastore og een Ca- [47
pellan pro loco; samt 2de Residerende, nævnlig Rahnen og Wefsen.
Rahnens Residerende, som ligger 3 stoore Miile Nordenfor
Alstadhoug, har paa denne tiid 5 Kirker: Næsne-Kirke 3 Miile
fra Alstadhoug; Hemnæss-Kirke fra Næsne 2 Miile; NordRahnens Kirke 4re Miile fra Hemnæss; Dønnæss-Capell 2 Miile
fra Næsne; og Ztiabbeswuoime-Capell i Fjeldet af Missionen
anlagt. Hvad Rahnens Fjelde og Lapper angaaer, saa haver
forige Missionair for Rahnens fjelde Hr Jac. Hermand Munch,
som 1729 til Pastor for Rødøens Præstegield allernaadigst er
befordret, i sin indgivne designation beregnet dedte Missionariats District til 52 Miiles længde og 22 Miiles bredde, hvilket hand med
anførte
fjeldsteder
og
dessen
distance
vil
godtgiøre;
anfører og familiernes tall at være 137, og derudi 612 Sjæle,
hvilket gaaer vidt over ded tall, som Missionen for hans tiid [48
haver opspooret, omendskjønt da ogsaa medtaget haver været
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fjeldene oven for Bejeren.
Og er dedte vist, at af alle Nordlandenes fjelde er ingensteds fjeldene saa nær befared, som de
fjelde der høre til Rahnen og Wefsen.
Sal. Hr Lector von
Westen, for at have alle de paa Rahnens fjelde siddende Lapper
i nogen
efterretlig orden, haver henført dem alle til
visse
Lappe-følger eller Selskaber, ligesom visse familier paa visse
tider og steder i fjeldene consociere sig at sidde sammen og
følges ad.
Og haver Hand saaledes een tiid efterkommet 18
Lappe-Selskaber eller samlinger, og dertil 69 familier, een
anden tiid 23 Lappe-følger, bestaaende af 125 familier og derudi
527 Sjæle; men saa seer mand af fjeld-stederne, som Hand haver
anført, at aldt ded Vestre fjeld-land, som er imellem Rahnens
elv hen til Silberjokka-fjelde, er regnet til Rahnens fjeldes
49] District, ligesom ogsaa bemeldte Missionair Munch haver extenderet Districtet didhen.
Og er ded venteligt, at Sal. Her
von Westen
for sin
død ikke kunde erlange fuldkommen og
yderligste kundskab om disse fjeldes opsiddere, hvoraf mange
fra den tiid kand være opspoorede.
Den Svenske Lappe-Præst
Hr Siwer G ran berg haver i een skrivelse af 12 Aprilis 1715
meldet, at ikkun 18 Sjæle, som hand navn-giver, af den Norske
siides Lapper have i Sorsela i hans tiid søgt nogen Guds tjeniste
og Sacramenterne, og at udi 6 aars tiid, saa længe hand der havde
været Præst, have alle de andre, som give sig ud for Norriges Lapper, været trygge (eg. sv. kryga?) og u-villige,og ikke brugt hos
ham Saligheds midler, legger og dedte dertil, at omendskjønt
de foregive sig at søge Kirke i Norrige, saa havde hand dog
anderledes fornummet.
Forige Præst i Rahnen Sal. Hr Johan
Klæboe haver med sin Ministerial-boog beviist, at i den tiid
50] hand havde været Præst i Rahnen, aldrig fleere, naar de aarligen ved Mariæ Besøgelses tiid efter Sædvane ere komne
til
Hemnæss-Kirke at skrifte og communicere, sig have indfundet
end henimod 50 familier.
Saa ded er klart baade hvorledes
Lapperne paa fjeldene gierne have villet forborge sig og forblive ubetjendte, saa og hvad tilstand der haver været iblandt
dem i ded Aandelige, da de fleeste have baade henlevet og
bortdød uden minste brug af Saligheds midler.
Sorsela, som her ovenfor er nævnt, er et Annex-Lappe-Sogn,
hvis Hovet-Kirke er i Lyksela-Lappe-bye.
Begge ligge paa hin
siide fjeld-ryggen paralel med Rahnens fjelde, men Sorsela
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ligger Sinum Botnicum nærmere. Ti fare vore Lapper didhen
om høsten, og opholde sig der med sine dyr om vinteren, som
overaldt er brugeligt. Fra den tiid Sal. Her von Westen in
Novembri 1722 havde anvendt sit arbeyde hos Rahnens Lapper, [51
og modtaget deres forpligtelse til at forsage deres forige daarligheder og begynde et Christeligt liv, have de aar efter aar
bragt goode vidnisbyrd med sig fra Præsterne paa den Svenske
siide, naar de derifra til vore fjelde ere komne; ti foruden
Hr Kjønich Granlund, Comminister i Sorsela, hans aarlige
Skudsmaale om deres forhold, haver Præpositus Uhmensis Mag.
Niels Grub i Lyksele skrevet til Sal. Her Lector von Westen,
anlangende disse Lapper, følgende Epistel:
(Her følger et brev, avfattet på tysk og datert Lyksele d. 15. Jan. 1723,
hvori avsenderen bl. a. fremhever betydningen av, at det kristelige oplysningsarbeide blandt finnene drives efter de samme linjer på begge sider av grensen.
Brevet, som gir uttrykk for beundring for von Westen, bringer dog ikke oplysninger av en slik art, at det påkaller interesse.)

For Lapperne i Rahnens fjelde paa et sted, hvorthen alle [56
om Sommeren have nærmest at kunde samles, udi Ztiabbeswuoime oppe imod Stoore Uhma er af Missionen oprettet et
Capell, hvor Præsten Hr Rasmus Rachløw om Sommeren i
Lappernes eget Sprog aarligen forretter alle Ministerialia og
overhører Lapperne i deres Saligheds Kundskab. Og bliver
vel fornøden efter nærmere befarenhed, at fleere steder i
fjeldene maa settes Capelier og Lappe-Sogne indrettes. Men
u-mueligt er ded, da dedte Residerende indtil for kort tiid
har ikke havt uden 3 Kirker, hvortil dog 2 Præster de fleeste
tiider haver været fornøden, at da der nu ere 5 Kirker, og til
dem saa lange og besværlige veye, alle de Kirker af een Præst [57
kunde betjenes, med mindre een Capellan bliver tilføyet,
helst da Lapperne skulde profitere deraf, at een Missionair,
som kand tale for dem i deres eget Sprog, til Residerende Præst
paa dedte sted just for den skjyld Allernaadigst er beskikket.
Alstadhoug-Pastorat har 4re Kirker: Alstadhoug-Hovet-Kirke;
Herrøe-Annex 3 fjerdingsmiil fra Alstadhoug; Tjøttøe-Annex
halvanden Miil fra Alstadhoug, og Sandnæss-Capell een Miil
fra Hovet-Kirken. Disse 4re Sogne betjenes af Pastore loci,
og een
Capellan
pro loco, hvilke og besørge de faa Finnefamilie, som i disse Sogne findes.
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Wefsen, som er ded andet Residerende under AlstadhougPastorat, har kun een Kirke paa Dolstad staaende, hvoraf den
kaldes Dolstad-Kirke.
Fjeldene oven for Wefsen ere vidløftige
58] og græss-riige, ti opholde sig der et stoort antall Lapper,
Lorentz Dass, som fra 1726 indtil nyeligen haver været Missionair i dedte District, regner Wefsens Lapper paa Grøtaaen,
Ruderaasen,
Watfjeld,
Krutfjeld,
Ferbesgielles,
Ferbesfjeld,
Langfjeld, Arbfjeld, Lasterfjeld, Susendalen, Børrefjeld, Fjellefjeld, Garfjeld og Audrewarre1, tilsammen 64 Familier, foruden
13 Familier Marke-Lapper, saa heele Districtets Lappe-Sjæle
skulde være 374. Districtets Længde hand beregner til 20 Miile,
dessen bredde til 8 à 10 Miile op til Fjeld-ryggen, hvor eendeel af Angermanland ligger Syd-Øst der ifra og enden af
Jemteland.
Brønøens Præstegield betjenes af een Sogne Præst med een
Capellan pro loco, og een Residerende Capellan til Wegen.
Sogne-Kaldet har 5 Kirker, nævnlig Brønøens Hovet-Kirke;
Welfjordens eller Nøstwiigs-Kirke 3 Miile Norden for Hovet59] Kirken; Wiigs eller Sørsømmens Kirke halvanden Miil Sønden
for hovet-Kirken; Bindalens eller Wadsaas-Kirke 3 Miile endda
Syddere fra hovet-Kirken; og Soolstad-Kirke under Nummedalens Fogderie, som staaer nær ved Wadsaas-Kirke.
Wegens Residerende har een eeniste Kirke staaende paa
Gladstad. Og ligger Wegen 2 Miile Westen for Hovet-Kirken
til havs, og er een omflød Øe.
Med dedte Præstegield sluttes Nordlandene, hvis MissionsDistricter mand hidindtil haver igiennemgaaet med didhenhørende, saavidt i een Epitome kand forklares. Dedte finder
her sin sted som tilbagestaaende ved Fjeld-stederne, som mand
Finmarken og Nordlandene igiennem har anført, at de Svenske
have inddeelet deres territorium til fjelds i visse Lapmarker,
hvilke de have begyndt fra Sinu
Botnico, og
nævnet af de
60] deromkring beliggende Stæder, have og determineret bemeldte
Lapmarkers grentser imellem de i Sinum Botnicum fra fjeldryggen nedflydende Elve. Saaledes strekker sig Kimi-Lapmark
fra Kimi-Stad ved Sinum Botnicum og følger Kimi-Elv hen
til Indjager, og endes imod Nordfjeldet, som de Ryssiske sig
-------------1
Samtlige fjell i grenseområdet i Hatfjelldalen-Tärna, og øvre Vilhelmina.
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have tilegnet. Torna-Lapmark grentser derved, og begynder
fra Torna ved Sinum Botnicum, breedende sig derefter ud,
og strekkende sig paralel med Øst- og West-Finmarken og
eendeel af Nordlandene. Derefter tager Lula-Lapmark ved,
begyndende fra Lula ved Sinum Botnicum, og strekkende sig
paralel imod Sennien og een lille deel af Salten. Pitha-Lapmark ligger derhos, som følger Pitha-elv op til fjeld-ryggen,
men strekker sig paa denne siide fjeldet nær og paralel imod
Saltens Provstie. Den Syddreste og femte er Uhma-Lapmark,
som begynder fra Uhma ved Sinum Botnicum, breedende sig [61
siden ud imod fjeldet, og med sin Syddre siide stødende an
paa Angermanland og Jemteland, saa den strekker sig paralel
med Helgelands fjelde, samt Owerhaldens og Snaasens. I denne
Lapmark have de Svenske indrettet een Skole for studerende
Lappe-børn, som derifra til Hernøsands Skole forsendes sine
studeringer der viidere at maturere. Disse Lapmarker utbreede
sig over fast ded heele fjeld-Land paa begge siider af fjeldryggen, da den øfrige part af fjeldene, særligen Nordlandene
igiennem, er kun een Strimmel Land oven for Fjordene og
Strand-breddene, som til Norrige er levnet.
Nu følger den 3die Part af den Lappiske Mission, som begyndes fra Nummedalen og strekker sig til Røraas; hvorved
for ded første er at erindre, som mand forhen haver forklaret,
at situationen af Owerhaldens fjelde er saadan, at hvis Lapper
der skulde regnes enten til Bindalen, eller til Nærøens og [62
Foosnæss-Sogne, de concentreres alle sammen ved Owerhaldens
fjelde, saa at de alle af Owerhaldens Catecheta og hans Medhjelpere nærmest kunde underwiises; og de i benævnte Præstegjeld strippende Finner kunde Præsterne blandt den anden
Sognenes almue meget vel besørge.
Hvad Owerhaldens og Snaasens Fjelde angaaer, saa formoder
mand dessen Lapper allerede til den største deel at være temmelig vel underviiste og bragte paa Christendoms veye; men
langt vanskeligere er med de øfrige Finner af Indherredet, som
ingensteds er at finde hjemme. I Owerhalden er arbeydet af
Catecheta Eric Olssøn Helsæt nu snart i samfulde 8te aar, men
der ere 283 Sjæle, som skulde oplæres og føres til den sande
Guds dyrkelse. Men siden ded har behaget Gud at Hr Morten
Lund til Pastor for Owerhaldens Sjæle er beskikket, saa haaber
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63] mand, at Lapperne i disse fjelde ikke mangle paa deres ævige
gavn. Ded samme mand er forsikkret om Snaasens Lapper,
som saa længe have nødt Hr Pieter Johan Muus til deres
Sjæle-Sørgere.
Indherredets fjelde belangende, saa haver Sal. Her von Westen
aar efter aar havt adskillige af dedte Districtes Finner til information i sit eget huus, hvilket indtil den Sal. Mands død
udi Foraaret 1727 haver continueret. Men som den største
Part saaledes havde leylighed sig at forstikke, og paa fjeldene
Hige meget deres vanlige afguderier og superstitioner at forøve,
fjeldene og paa den maade ikke bleve befarne, saa er derefter
paa Indherredets fjelde nu 3die aar af een Catecheta arbeydet,
dog uden nogen medhjelp. Fjeldene haver hand befaret, saa
mange Lapper, som sig der opholde, opsøgt, og fra ded eene
Selskab til ded andet underviist. Hans Mandtall anfører 111ve
Lappe- og Finne-Sjæle, hvoraf den største deel om Sommeren
sidde paa fjeldene her i Trunhjems Amt, men vidløfteligen
forstrødde, nogle i Wærdals fjelde, enten ved Skarswandet,
64] eller ved Stoorsøen, eller ved Skikkerfjeld imod Jemtelands
bøygd, ligesom de tiid efter anden flytte; andre i Meragerfjeld, enten paa Stoorlien, eller ved Holssøe, eller i Regsdalen
Østen for Nedkja-fjeld paa grentserne mod Jemteland; andre
i Tydalsfjeld, enten ved Øysan-vandet, eller i Honddalen; andre
i Aafjord-fjelde enten i Tromsdalen, eller i Wærranfjeldet,
eller ved Letzjaure, et vand, som ligger der i fjeldene midt
imellem Aafjordens, Ørelands, og Stadsbøygdens Sogne; andre
igien i Bestad-fjeld ved Sillojaure, som er et langt men smalt
vand, hvilket ligger der i fjeldet. Saa at disse Finner om
Sommeren ere forstrødde i 5 Præstegields fjelde, hvoraf de
4re continuere ved fjeld-ryggen igiennem Indherredet, men ded
5te, som ligger i Nord fra Trunhjem, er een Peninsul næsten
omgivet af den Salte Søe, ved hvilken paa den Østre siide
ligger Lexwigens Præstegield, paa den Søndre siide Stadsbøygdens, imellem Sønden og Vesten Ørelands, og paa den
Vestre siide Aafjordens Præstegield.
Til dedte fjeld dog een65] deel familier om Sommeren begive sig med sine dyr fra
Skikkerfjeldet over Snaasens heede, med hvilken denne Peninsul
er Landfast, men didindtil ved fjorde og vande fra Indherredet
adskilt. For den skjyld, at mand om Sommeren ikke kand

29
have nogen nærmere samling af Finnerne i dedte District, er
for disse Finner een Vinters tiid holdt Skole i Wærdalen, da
een deel saaledes ere blevne underviiste. I fjeldene imellem
Tydalen (og) Røraas haver mand ifra Missionens begyndelse,
da Krigen imellem Danmark-Norrig og Sverrig var begyndt,
aldeles ingen Lapper fornummet, da dog er bekandt, at i forige
tiider
sig
adskillige
Lappe-Familier
endogsaa
paa
disse
fjelde have opholdet.

Utdrag av Andet Anhang til Skankes Epitome.
(Missionens Oeconomie, bestaaende i visse Missionariaters
Districter, med underhavende Hypodidascalis, Forsamlingshuuse, Skoler,
Familier og Sjæle.)

(1.—3. District-Finmarken)
4. District. Missionarius for Skjerwøe Finner haver 1 Skolemæstere for alle Qvænangens fjorder. — Forsamlingshuuse
og Skoler: 1) for Badderens og Strømmens Finner, 2) Burfjord, 3) Øxfjord og Reisen i Steenwigen, 4) vestenfor Ulløen
for Rotsunds, Ulløens og Langfjords Finner, 5) Kaafjorden.
Finnefamilier 120, Sjæle omtrent 600.
5. District. Missionarius for Carlsøe Finner haver 1 Skolemæstere for Lyngens og Ulfsfjords Finner. — Forsaml.huuse
og Skoler: 1) i Stoorfjord for de inderste Lyngens finner,
2) paa Lyngseidet for de yderste, 3) i Ulfsfjord for de inderste
Ulfsfj. finner, 4) paa Ulfsfj. Eidt for de omgrentsende af
begge fjorder.
Finnefamilier 60, Sjæle omtrent 300.
Desforuden i Hovetkaldets Sogne Finnefamilier 32, Sjæle omtrent 200.
6. District. Missionarius for Sennien og Westeraalen. Skolemæstere for 1) Indre Sennien, 2) Yttre Sennien, 3) Westeraalen. — Skoler og Forsamlingshuuse: 1) paa Schjorjok i
Salangen, 2) ved Lodberget i Gratangen, 3) ved Monselwen
i Malangen, 4) i Carsfjord i Tronæss-Sogn, 5) paa Kjængsnæss i Qvæfjorden.
Finnefamilier
Sennien 126, Sjæle
henved 600, Westeraalen
Familier 42, Sjæle 200.
7. District.
Missionarius for Lødingens Finner i Tydsfjord,
Eefjord, Skraakjosen, for Ofotens Finner i Bogen, Beisfjord,
Harjangen, Sjumen. Skolemæstere i 1) Tydsfjord, 2) Sjumen, 3) Harjangen. — Skoler og Forsamlingshuuse: 1) Capell
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8.

9.

10.

11.

12.

i Tydsfj. paa Kyssnæss, 2) Skole ibid., 3) Skole og Forsaml.huus i Skraakjosen,
4) ligesaa i Harjangen
paa
Runbakken, 5) ligesaa i Sjumen.
Finnefamilier rundt 200, Sjæle 1092.
District.
Missionarius
for
Stegens
og
Bodøens
Finner
i
Røtangen,
Follerne,
Skjærstad,
Saltdalen.
Skolemæstere
1) for Stege i Røtangen, 2) for Rørstad i Follerne, 3) for
Skjærstad og Saltdalen, 4) for Bodøe. — Skoler og Forsaml.huuse: 1) i Røtangen, 2) paa Underbakken i Nordfollen,
3) indenfor Lillegaard i Sørfollen, 4) Mørkeswigen, 5) paa
Draget i Saltdalen, 6) paa Eidet i Skjerstad, 7) i Mistwærfjord, 8) i Mistfjord, 9) i Strømfjord.
Finnefamilier 155, Sjæle omtrent 900.
District.
Pastor
til
Gilleskaal
selv
Missionarius
for
sit
Præstegields Finner i Bejeren, haver ladet bygge Mollejords
Kirke og Skole, og holder selv Skolemæstere under Missionens direction.
Finnefamilier 30, Sjæle omtrent 150.
District. Missionarius for Rahnens Finner haver 1 medhjelpende Skolemæstere. — 2de Skoler, een paa Moe i NordRahnen,
een
anden
paa
Find-Eidet
i
Sør-Rahnen,
samt
Ztiabbeswoime Capel for dedte Districtes Lapper i fjeldet
anlagt.
Finnefamilier 137, Sjæle 612.
District. Missionarius for Wefsens Finner haver 2de Skolemæstere, een tilfjelds og een i bøygden. Skole paa Moe,
item Bjerkagers Finne-Kirke.
Finnefamilier 77, Sjæle 374.
District.
Missionarius for Owerhaldens og der Vestenom
grentsende
Sogners
Finner
haver
2de
Skolemæstere.
Finnefamilier omtrent 60, Sjæle 283.
13. District.
Indherred.
Missionarius fra 1723 v. Westen og
2de Præstemænd, een for den Nørdre Part paa Snaasen, een
for den syddre fra Wærdalen til Tyedalen. Efter v. Westens
død een Catecheta og een Skolemæster.
Finnefamilier 57, Sjæle 195.
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Deri innbefattet et antall svenske flyttfinner.

