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[<även skolan> Domkapitlets notering] 

Antekningar till Protocollet vid förrättad Visitation i Jockmocks kyrka den 
19de Februarii 1844. — Närvarande Herr Pastor Joh. Ullenius; 
Comministern N. Fr. Björkman, S. Min. Adjuncten Joh. Læstadius, samt 
en obetydlig del af Församlingen. 

§.1. 
I anseende till snöfall och menföre hade Visitator icke kunnat komma till 
den utlysta visitations dagen, som var den 18de: Likväl hade den ännu på 
Jockmocks Kyrkoplats varande Allmogen blifvit tillsagd samma dag, att 
Visitationen skulle hållas den 19de; men ehuru Pastor på stället låtit 
ordentlig sammanringning ske för detta ändamål, infunno sig i början 
endast Presterskapet och klockaren, samt efter ½ timmas väntning, 
ungefär 20 personer, hvarföre någon ordentlig Visitation i Kyrkan icke 
kunde ega rum. Likväl hölls efter afsjungandet af en vers, ett kort tal på 
Lappska och Svenska språken; hvarefter de vanliga, af Visitator 
framställde frågorne rörande Gudstjensten m.m. besvarades af de få 
närvarande personerna sålunda: Gudstjensten jämte husförhör, samt 
öfriga Presterliga förrättningar, hade blifvit ordentligen fullgjorde, så väl i 
Jockmock som Quickjock, så att ingenting var att anmärka emot 
Presterskapet, hvarken i Lära eller lefverne. 

§.2. 
Husförhör med Nybyggare hålles i Byarne efter skedd pålysning; men 
med Lappallmogen hålles förhör i Kyrkan vid alla större Högtider; i 
Quickjock samla sig Lapparne vid Kyrkan eller i Vissa Byar, hvarest 
husförhör  
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med dem förrättas af Comminister i Quickjock. 

§.3. 
Den 3dje Böndagen firas i Nautijaur nära fjellen, men Lapparne infinna 
sig sällan der. Presterskapet anmärkte, att denna Böndagen kunde firas 
på Något Lämpligare ställe till ex. i Tjåmotis, 5 mil nedan för Quickjocks 
Kyrka — Så vidt Visitator känner förhållandena, tyckes det icke vara 
Presterskapet förmenadt att komma öfverens med Församlingen om 
lämpligaste tiden och stället för denna Böndags firande, endast sådant i 
tid tillkännagifves. 

§.4. 
På eftermiddagen förhördes den ungdom och Lappska Allmoge, som 
kunde fås tillsamman till Prestegården. De Lappar, som nu voro tillstädes 
läste någorlunda redigt innantill, men få hade förmåga, att göra redo för 
det lästa styckets innehåll; Likväl är det Visitators Öfvertygelse, att 
Lapparne i Jockmock äro i Allmänhet bättre försigkomne i den Bokstafliga 
kunskapen, än Lapp Allmogen i Arjeplog, Gellevare och Jukkasjärvi, 
hvilket förhållande tyckes vara en följd af Pastor Ullenii kända nit, att vid 
Alla möjliga tillfällen undervisa och förmana sina Åhörare. Hvad den 
svenska andelen af Församlingen angår, kan Visitator intyga, att dem 
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fattas vis[s]t icke Bokstaflig kunskap, ehuru det religiösa tillståndet i 
Allmänhet icke lärer vara det bästa. 

§.5. 
Kyrko Cassornes samfälta Behållning i Jockmock och Quickjock utgjorde i 
Januari 1844: 255 Rdr 43 Sr 3 rst Banco; Och FattigCassones Behållning 
105 Rdr, 5 Sr Banco. Visitator ansåg lämpligast för framtida förhållanden, 
att Räkenskaperne öfver Jockmocks och Quickjocks kyrkomedel fördes 
skärskildt; Likväl kan Quickjocks Kyrko Cassa tills vidare ligga förvarad 
uti kyrkokistan i Jockmock. 

Jockmock, datum som ofvan. 

L. L. Læstadius. 
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