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<sida1>  
Antekningar till Protocollet vid förrättad Visitation i Jockmocks Schola den 
20 Februarii 1844. Närvarande Herr Pastor och Scholmästaren Joh. 
Ullenius samt S. Min. Adj. Joh. Læstadius. 

§.1. 
Schol-Barnen framhafdes och förhördes af Visitator i följande Ordning: 

1mo Lappgossen Olof Pehrsson Rimpi, född 1826, läste rent innantill;  

2do lappgossen Anders Pannasson Rassa, född 1822, hade naturlig 
felaktighet i Uttalet, och kunde af denna anledning icke läsa rent 
innantill;                   

3tio Lappflickan Sigga Nils dotter Granström född 1832, läste rent 
innantill;  

4to Nybyggare Sonen Nils Jakobsson, född 1829, läste redigt innantill; 

5to Lappflickan Anna Stina Eljas dotter, född 1833, läste redigt innantill; 

6to Nybyggare Dottren Ingeborg Jöns Dotter Njetsavare, född 1828, hade 
varit endast 4ra Månader i Scholan. 

De Lappska Barnen läste utantill Lutheri mindre Cateches jämte 
Högströms Frågbok. De 2 svenska Barnen läste utantill Lutheri Mindre 
Cateches, jämte Svebilii af Lindblom förbättrade förklaring; men alla 
dessa Barn voro i afseende på förstånds utbildningen vida sämre, än 
Missions inrättningens Scholæ Barn; hvarföre Visitator tillkännagaf sin 
önskan för Herr Pastorn och Scholmästaren, att Scholbarnens förstånds 
utvekling icke måtte försummas. 

§.2. 
Utom Ingeborg Jöns Dotter, som varit endast 4ra Månader i Scholan, 
dimitterades de öfrige. Och i afseende på valet af nya elever i de 
afgångnas ställe, tillkännagaf Visitator sin åsigt, att, då dessa 
Scholinrättningar ifrån början endast åsyftat Lappska Barns undervisning, 
det ingalunda kunde vara Höga Öfverhetens mening, att utan åtskilnad 
äfven intaga Nybyggare  
<sida2>  
Barn, hvilka voro af Svensk härkomst, och hvilkas lefnads sätt dessutom 
gaf dem bättre tillfälle, att njuta undervisning af sina föräldrar; och att 
följakteligen, då fråga vore om val emellan en Lapps och en Nybyggares 
Barn, den förstnämde borde föredragas, samt i allmänhet, så länge som 
ingen särskild föreskrift vore gifven, och Lappska Barn kunde fås, borde 
icke Nybyggares Barn komma i fråga. Visitator hemställer föröfrigt denna 
saks afgörande till max. venerandum Consistorium. 

§.3. 
De afgående Scholbarnen förklarade sig nöjde med den föda och klädsel 
och vård, de åtnjutit i Scholan. 

§.4. 
Efter slutadt förhör, tillkännagaf Herr Pastorn och Scholmästaren Ullenius, 
att han låtit anställa några reparationer på Scholrummet, samt inköpt 
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några Nödvändige Sängkläder för Scholæbarnens Räkning; i anledning 
hvaraf Visitator anmodade Herr Pastorn, att bifoga en räkning öfver 
kostnaderna. Denna räkning som uptager en summa af 20 Rdr 16 Sr 
Banco, har ock kommit Visitator tillhanda, och bifogas härjämte. 

 

Jockmocks Prestegård, datum ut supra. 

L. L. Læstadius. 

 

Särskild anmärkning. Enkefru Pastorskan Engelmark klagar, att hon på 2 
år icke bekommit 4 Rdr Banco, Räntemedel, ej heller 2 kappar korn af 
Vibyggerå Kronotionde som hon förut åtnjutit. Visitator, som icke känner 
förhållandet med Enkehjelps fördelningen i denna Lappmark, kan icke 
afgöra, om hennes klagan är grundad eller icke; Utan hemställer saken 
till Max. Venerandi Consistorii högt Uplysta pröfning. Jockmock den 21sta 
Februarii 1844. 

L. L. Læstadius. 
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