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[<Ink. 16. Junii 1837> ankomstdatum på Consistoriet] 

Protocoll hållet vid Visitation i Jockmock den 19de Martii 1837. 
Närvarande Herr Pastor Joh. Ullenius, S. Ministerii Adjuncten Herr Fredr. 
Engelmark, samt en ringa del af Församlingen. — 

S:D: Med anledning af Max. Ven. Consistorii förordnande af den 1sta 
Febr, hvaraf underteknad icke erhållit del förr, än den 12te Martii, hade 
Visitation, hvilken i anseende till samme förrättning i Gellevare och 
Juckasjärfvi icke kunnat Upskjutas längre fram på våhren, då äfven snart 
infallande töväder gör Lappmarkens vägar ofarbare, måst företagas på en 
söndag, då endast få af Församlingens Ledamöter pläga infinna sig vid 
kyrkan. I anledning hvaraf, och då ingen pålysning derom kunnat ske förr 
än den 18de i samma Månad, hade så få af Församlingens Ledamöter 
kommit tillstädes, att intet förhör i Christendomen kunde äga rum. Det 
öfriga af Visitationen förrättades likväl i kyrkan, och aflopp, som följer. 

§.1. 
Den allmänna Gudstjensten, hade under loppet af året blifvit hållen i den 
ordning kyrko Lagen bjuder, samt Församlingens behof kräfver. 

§.2. 
Ottesång hålles de stora högtiderne, Juhl, Påsk och Pingst, samt de 4ra 
Böndagarne, hvilka sistnämde firat efter Lappska Allmogens 
beqvämlighet, dels i moder 
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kyrkan, dels ock i Quikjocks Capell församling, samt i alkavare Bönehus. 
För Sirkas Lapparnes beqvämlighet, hålles äfven Lars messotiden 
Gudstjenst i Nautijaur, ett nybygge beläget nära stora Luleå Elf. 

§.3. 
Skriftermål samt Communion hålles, utom å förenämde högtids dagar 
äfven vid andra tillfällen, så ofta några af Församlingens Ledamöter 
sådant äska. 

§.4. 
Åhörarne sades äfven i allmänhet flitigt hafva besökt Gudstjensten, så 
ofta före samt annat Laga förfall icke lagt hinder i vägen. Likväl inträffade 
Böndags försummelse ofta nog bland Lappska Allmogen, och Böndagen i 
Alkavare Bönehus sades nu mindre än förr besökas af Lapparne. 
Presterskapet anmodades derföre, att icke lemna itererad Böndags 
försummelse opåtald. 

§.5. 
Med nybyggare hålles husförhör ordentligen samt särskilt i hvarje rote, 
hvarest Catechismi Predikan, samt Communion med sjuke och 
ålderstegne förrättas; men med Lapparne skulle husförhör hållas i Kyrkan 
efter förut skedd pålysning. Dock intygade Presterskapet, att många 
Lappar uteblefvo från dessa förhör, i anledning hvaraf äfven de vanliga 
antekningarne, uti förhör Columnerne för Lapparne saknades i 
Kyrkoboken. 
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Visitator sökte vid detta tillfälle fästa Presterskapets Uppmärksamhet 
derå, hurusom det vore omöjligt för Lappska Allmogen, att mangrant 
infinna sig vid dessa förhör, derest icke någon af Presterskapet finge 
tillfälle att besöka dem i deras egentliga hemvist, hvar öfver 
Presterskapet instämde. I anledning deraf beslöt S. min. Adjuncten Fredr. 
Engelmark, att göra försök med kåta förhör nästa höst, och förmodade 
Visitator, det maxime venerandum Consistorium icke lärer förmena dem 
bland Lappska presterskapet en särskildt Upmuntran, hvilka utmärkte sig 
med flit i kåtaförhör, genom hvilka Christendomen, oaktadt sednare 
tvifvelsmål samt gjorda inkast med nyttan och lämpligheten af dylika 
förhör, dock förnämligast ifrån början blifvit införd bland Lapparne. 

§.6. 
Likaledes instämde Presterskapet med visitator i den öfvertygelse, att 
Communion förhör, ehuru hittils föga bruklige, skulle medföra en 
obestridlig nytta, dock erinrade Presterskapet, att tiden vid 
Communicanternes anteknande icke medgåfve anställandet af sådane 
förhör, emedan de fleste Communicanter låta antekna sig antingen sent 
om Lördag aftonen, eller tidigt om söndags morgonen före Gudstjenstens 
början. Visitator, som väl hade sig bekant, att enahanda förhållande med 
Communicanterne egde rum i andra Lappmarker insåg äfven, att desse, i 
synnerhet de af Lappska Allmogen, hvilka mest behöfde undervisning och 
varning, icke  
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kunde utan förelagdt vite, förmås att infinna sig så tidigt på Lördagen, att 
Presterskapet derigenom finge tillfälle att anställa Communions förhör. I 
anledning deraf anmodades Presterskapet, att försöka den method, som 
icke utan framgång följdes i Karesuando Församling, nemligen att vid alla 
dubbla helgedagar, efter förut skedd pålysning, hålla Communion förhör å 
den förra samt Communion å den sednare helgedagen; samt, att 
dessutom vid enkla Helger, så vidt tiden medgåfve, i korthet undersöka 
sådane Communicanters begrepp om den Hel. nattvardens bruk och 
nytta, hvilka veterligen äro svage i Christendoms kunskapen; hvilket 
borde hafva den nyttiga påföljd, att en och annan för tillfället varnad, att 
afhålla sig från nattvarden blefve nödsakad, att antingen på egen hand 
repetera sina Christendoms stycken, eller låta sig undervisas vid 
skriftScholan. 

§.7. 
Till beredande af Nattvards ungdomen hölls så kallad Skrift Skola i 14 
dagar; och på Visitators förfrågan, om icke denna tid, i anseende till de 
Lappska Barnens kända behof af långvarigare undervisning, kunde 
förlängas, erinrade Presterskapet, att många bland dessa Barn saknade 
medel, att kosthålla sig vid Skrift Scholan någon Längre tid. 

§.8. 
Vid Barnaundervisningen följdes ABC boken, Luthers mindre Cateches 
samt Svebillii förklaring, och Högströms Lappska frågbok, hvilka 
sistnämde enligt Presterskapets intygande ansågs  
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vara tjenligast för Lapparne. få bland Lapparne, de undantagne, som gått 
i Scholan, kunde Swebilii förklaring utantill. Likväl sades den bättre 
förstås, än den af Erke Biskop Lindblom förbättrade, hvilken var behäftad 
med åtskillige Språkfel i Öfversättningen. 

§.9. 
Rese Catecheten Holmbom hade under loppet af året fullgjort sina 
skyldigheter med kåtaförhör, hvarföre han äfven utbekommit sin Lön. 

§.10. 
Emot allmänna sammanlefnaden i Församlingen, hade presterskapet 
ingenting att anmärka. På tillfrågan, huruvida Lönnkrogar funnes 
antingen vid kyrkoplatsen eller annorstädes i församlingen, svarade någre 
bland Församlingens Ledamöter, att brennvin visserligen vankades vid 
åtskillige tillfällen äfven som några bland Lapparne förmärktes vid vissa 
högtider rörde af Starka Drycker; dock hade de sig icke bekant, hvarest 
och af hvilken brennvin erhölls. 

§.11. 
Till kyrkan, som var nyligen tjärad, samt föröfrigt i godt stånd, hade 
äfven nya fönster blifvit anskaffade; emedan de gamla gåfvo svagt ljus. 
De nya fenstren hade på Pastors föranstaltande i samråd med 
Församlingen, blifvit inköpte med 68 Rdr Banco, hvarvid insättnings 
kostnaden skulle belöpa sig till 27 Rdr, sam- 
<sida6> 
ma mynt. De gamla fenstren skulle för kyrkans räkning Försäljas på 
au[c]tion. 

§.12. 
Pastor Ullenius anmälte, att, enligt Upgift af Comminister N. Fredr. 
Björkman i Quickjock, den vid Alkavare Bönehus befintliga båt, hvilken 
vanligen begagnas till öfverfart af en vid nämde Bönehus varande Elf, 
vore så förfallen, att den icke utan lifsfara kunde brukas. Visitator, som 
väl hade sig bekannt, att en båt vid nämde Elf, vore nödvändig både för 
Prest och församling, anmodade Pastor, att härom Correspondera med 
Comminister, samt så föranstalta, att en båt blefve på vårföret till 
Alkavare transporterad, hvarefter Presterskapet hade att ingifva räkning 
öfver kostnaderne. Föröfrigt hemställer Visitator till Maxime Venerandi 
Consistorii bepröfvande af hvilka medel dessa kostnader skola bestridas. 

§.13. 
Presterskapet klagade deröfver, att församlingen efter samman 
Ringningen plägar stanna quar på Kyrkoplatsen, hvarigenom 
Presterskapet nödsakade vänta i kyrkan stundom en quart timme innan 
Gudstjensten kunde taga sin början. Otillbörligheten af denna osed 
föreställdes nu Församlingen Offentligen, med erinran, att Presterskapet 
ägde härutinnan söka rättelse för de Försumlige, derest Församlingen 
icke sjelfmant gjorde det. 
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§.14. 
Enligt företedd räkning egde Kyrko Cassan  
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vid sista Bokslut, en behhållning af 181, Rdr 25 Sr Banco, samt fattig 
Cassan 106 Rdr 12 Sr samma mynt. Presterskapet anmärkte härvid, att 
kyrko Cassan hade ringa inkomst af Testamenten och frivilliga gåfvor, 
hvaremot någon behållning var att påräkna af vinören, hvilka erlades 
med 8 rst[?] af hvarje Skrift person. 

§.15. 
Afledna Pastor och Scholmästare Daniel Engelmarks Dotter Brita 
Engelmark, lät hos Visitator, genom S. min. Adjuncten Fredr. Engelmark, 
även som sjelf personligen, anmäla sin ödmjukaste anhållan om maxime 
Venerandi Consistorii förord, till erhållande af gratial, i likhet med hvad 
flere Enkor samt oförsörjde Barn, af Ecclesiastigne Staten i Lappmarken 
finge åtnjuta, hvilken anhållan Presterskapet beledsagade med intygande, 
att bemälte Brita Engelmark, såsom varande redan till Åren kommen, 
samt af Sjuklighet hindrad, att lifnära sig med eget arbete, ofta vore i 
knappa omständigheter; och vågar underteknad i anledning deraf 
hemställa denna bemälte Brita Engelmarks ödmjuka anhållan till Maxime 
Venerandi Consistorii högst Uplysta bepröfvande. Jockmock ut supra. 

Lars Levi Læstadius. 
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