
Visitation Jockmocks kyrka 1850-02-24 

<sida1> 
Anteckningar till Protocollet wid hållen Visitation i Jockmocks Moder-kyrka 
den 24de Februarii 1850; närwarande Pastorn G. Westerlund, 
Scholmästaren U. W. Sundelin samt Comministern H. Læstadius. Allmogen 
hade, i anseende till nyss öfwerstånden marknad; begifwit sig hwar till sitt 
hem, så att endast några få woro närwarande wid Visitationen 

S.D. Efter slutad Gudstjenst framställdes af undertecknad Visitator några 
frågor rörande Församlingens tillstånd, hwilka dels af Presterskapet dels af 
Församlingens få närvarande ledamöter besvarades och ansågs följande 
böra i Protocollet antecknas. 

Mom.1. Allmänna Gudstjensten hade blifwit ordentligen förrättad efter nu 
gällande Ritual. Wid alla större högtider då Lappska Allmogen är mera 
allmänt samlad hålles Gudstjenst på båda språken, särskildt för Lappar 
och särskildt för Swenskar. 

Mom.2. Husförhör hålles med Nybyggare efter indelta Rotar. Med Lappska 
Allmogen hålles husförhör dels i kyrkan efter skedd pålysning, dels i wissa 
bondbyar. Presterskapet klagade likwäl, att Lapparne mera Sällan infinna 
sig wid husförhören. 

Mom.3. Pastor hemställde, huruwida Catechismi förhör med Lapparne 
kunde förrättas af Comminister i Qvickjock vid det tillfälle då Böndag firas 
uti Alkaware fjell-Capell. Comminister i Qvickjock anmärkte, att han 
wisserligen för sin egen del icke hade någonting deremot att inwända, så 
widt nemligen Lappska Allmogen kunde förmås att infinna sig wid 
Alkawaare så tidigt, att något förhör med dem kan företagas innan 
Gudstjensten börjas. 
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Mom.4. Nattwardsungdomen beredes till sin första Nattwardsgång uti 14 
dagars tid, dels af Pastor i Jockmock, dels af Comminister i Qvickjock, 
dock anmärkte Pastor Westerlund och äfwen undertecknad, att denna tid 
wore allt för kort, i anledning hwaraf Visitator ansåg nödvändigt, att 
Nattwardsungdomen borde beredas i minst 3 weckors tid. Föräldrarnes 
föregifwanden att de saknade tillgång att kosthålla sina barn en längre tid 
wid Skriftscholan, kunde så mycket mindre fästas något afseende på, som 
det wore allmänt bekant, att tillgång icke saknades hos föräldrarne att 
förskaffa sig öfwerflöds waror såsom Caffe, Spirituosa, m.m. 

Mom.5. Att i föregående Mom. nämnda öfwerflödswaror, deribland starka 
drycker inbegripne, om icke just uppenbarligen, dock likväl hemligen 
insmuglades, icke allenast marknadstiden utan äfwen wid andra större 
högtider, kunde icke hwarken af Presterskapet eller af den närvarande 
Kronobetjeningen förnekas och anmärkte Kronobetjeningen omöjligheten 
att med all waksamhet å Kronobetjeningens sida, förhindra tillförseln af 
denna skadliga wara. 

Mom.6. Fattigwården bestrides som wanligt i andra Lappmarks 
Församlingar sålunda att, de mäst behöfwande inackorderas hos 
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Nybyggare för en bestämd summa på Allmän Sockenstämma, hwaremot 
de mindre behöfvande få särskildta understöd af Fattig-Kassan. 

Mom. 7. Comminister H. Læstadius tillkännagaf, att den gamla qvarnen å 
Qvickjocks Prestebord, nu war så utnött och förfallen, 
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att nya stenar måste anskaffas och nytt hus uppbyggas; och då han med 
sin ringa lön icke mägtade inköpa dessa stenar och bekosta deras forsling 
30 mil från Luleå, anhöll han om bidrag dertill af Lappska Ecclesiastiqve 
Fonden med 33 Rdr 16 Sr Banco. hwaremot han förklarade sig willig att 
sjelf bekosta byggnaden af damm och hus; och får undertecknad denna 
Læstadii begäran tillstyrka. 

Mom. 8. Presterskapet anmärkte att Gudstjenstens firande uti Nautijaur, 
beslutad för Lapparnes beqvämlighet, icke tyckes uppfylla sitt ändamål, 
enär Lapparne sjelfwe icke äro i tillfälle att manngrant infinna sig, så 
ansågs lämpligt att Presterskapets resa till Nautijaur borde hädanefter 
inställas till undvikande af onödig kostnad för Församlingen, hwilken det 
hittills ålegat att denna resa bekosta. 

Mom. 9. Pastor Westerlund tillkännagaf det han wore i behof af Adjuncts 
lön, anförande derföre till skäl, att han genom Scholsyslans skiljande från 
Pastors beställningen, gått miste om löneförmåner till belopp af circa 300 
Rdr Banco, utom det att en del af 
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Församlingens ledamöter genom iråkad fattigdom, icke mäktade erlägga 
tionde till Pastor. Undertecknad, som icke är obekant med ofwanförda skäl 
och omständigheter, får derföre tillstyrka denna begäran. 

Mom. 10. Kyrkocassans contanta behållning kunde, i anseende till 
Kronofogdens bristande redovisning för Winsäden, icke nu uppgifwas. 

Jockmock den 24de Februarii 1850. 

 

L. L. Læstadius. 

n. v. Visitator 
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