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<sida1> 
Anteckningar till Protocollet, hållit vid visitation i Jockmocks kyrka den 
24de Februarii 1856. Närvarande Herr Pastor G. Westerlund, 
Scholæmästaren och Comministern i Quickjock, Herr U. V. Sundelin, samt 
en ganska ringa del af Församlingen. 

S.D. Efter slutad Gudstjenst, framställdes af undertecknad några frågor, 
rörande Församlingens tillstånd, hvilka besvarades, dels af de få 
församlings ledamöter, som voro närvarande, dels och af presterskapet; 
och ansågs följande böra i Protocollet antecknas. 

Mom.1. Den allmänna Gudstjensten hade blifvit förrättad efter 
föreskrifven Ritual, särskildt på lappska, och särskilt på svenska språket. 

Mom.2. Nattvardsgång hålles så ofta församlingens ledamöter sådant 
äska. 

Mom.3. Nattvardsungdomen beredes till sin första Nattvardsgång i tre 
veckors tid, hvarvid både svenska och lappska Nattvardsbarnen äro 
närvarande. 

Mom.4. Husförhör hållas med den svenska allmogen uti indelta rotar, 
hvarest äfven  de närmast belägna af lappallmogen infinna sig. 
Comminister i Quickjock håller äfven husförhör med lapparne i Alkavare 
kapell, ehuru blott en del äro derstädes närvarande. 

Mom.5. Spirituosa äro något i aftagande; dock anmärkte Krono 
betjeningen, att det är omöjligt att bevaka den vidlyftiga 
lappmarksgränsen för oloflig införsel af denna förderfliga vara. 

Mom.6 Samma klagan som förut anfördes af Presterskapet deröfver, att 
presten får vänta länge efter sammanringningen, innan församlingen 
infinner sig i kyrkan. 

Mom.7. Böndagarne, utom den som firas i Alkavare, bevistas någorlunda 
allmänt af lappar och svenskar. 

Mom.8. Pastor Westerlund anmärkte vid frågan om församlingens religiösa 
sinnesstämning, att en religiös väckelse uppenbarat sig bland lapparne i 
norra trakten af Socknen, som kallas Sirkas, samt att ibland dem, den 
absoluta nykterhets principen gjort sig  
<sida2> 
gällande. 

Mom.9. En del af församlingen klagade deröfver, att Skolbarnen icke 
blefvo på någon viss bestämd tid intagna i Scholan, utan efter hand och 
på obestämda tider. Scholmästaren Herr U. W. Sundelin genmälte till sin 
ursäkt, att han icke kunde få det bestämda antalet barn samladt på en 
viss bestämd tid, alldenstund tvist uppstått om skylldigheten att bekosta 
skjuts och resekostnad för sådane barn, som hade sina föräldrar boende 
nära Jockmock, hvadan ock församlingen anhöll, att lapparne hädanefter 
måtte få åtnjuta samma förmoner som hittills, i afseende på Scholan, att 
få aflemna sina barn i Jockmock, dock kan Visitator icke förorda en sådan 
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begäran, alldenstund man icke kan begära, att Scholmästaren skall draga 
försorg om barnens transport från Jockmock till Quickjock. Scholmästaren 
yrkade, att fattigkassans föreståndare borde draga försorg om de 
fattigaste barnens forslande till Quickjock, hvarest Scholan för närvarande 
är stationerad. Denna tvists afgörande hemställes till Maxime Venerandi 
Consistorii upplysta pröfning. 

Mom.10. Så vida Scholmästaren nu tillika är Comminister i Quickjock, så 
erinrades nu Herr U. W. Sundelin om sin nya förbindelse, att ordentligen 
upprätthålla den allmänna Gudstjensten i Quickjocks Kapell församling och 
Alkavare, samt öfriga till Comministers tjensten hörande förrättningar, 
alldenstund mässfall, utan laga skäl, icke kunde aflöpa, utan men för 
honom sjelf, och hvad svårigheten att erhålla fulltaligt antal barn till 
Scholan angår, ansåg Visitator bero af den ställning som Herr Sundelin i 
egenskap af barnalärare intog, under förmodan, att om Herr Sundelin 
sökte vinna så väl föräldrarnes som barnens förtroende, skulle ingen 
svårighet uppstå i frågan om passande Elevers erhållande. 

Mom.11. Herr Pastor G. Westerlund anmodades, att vid skeende resa till 
Quickjock i Embetsärender, hålla examen med dervarande Scholbarn, 
samt derom afgifva berättelse till Maxime Venerandum Consistorium. 

Mom.12. Mot Presterskapet hade Församlingen ingenting att  
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anmärka hvarken i Lära eller lefverne. 

Mom.13. Som ingen Folk Scholælärare kunnat erhållas, oaktat skedd 
intimation i Tidningarne, så hemställes till Maxime Venerandum 
Consistorium, huruvida Scholstyrelsen i Jockmock må tills vidare kunna 
antaga någon i barnaundervisningen skicklig person, såsom Ambulatorisk 
folkscholælärare, tills någon examinerad Scholælärare kan erhållas. 

Mom.14. Kyrkokassans behållning vid sista bokslutet, utgjorde 567 Rdr 35 
Sr. 7 rst. Banco. Kyrkans förnämsta inkomstkälla utgöres af vinören 4 Sr. 
Banco af hvarje Skriftperson, 2½ tunna vinsäd samt Saköres medel. 

Jockmock, datum som ofvan. 

L. L. Læstadius. 
n.v. Visitator i Norra Lapp- 

marks Districtet. 
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