
Visitation Jockmocks Kyrka 1848-02-20 

<sida1> 
Anteckningar till Protocollet vid hållen Visitation i Jockmocks Kyrka den 20 
Februarii 1848. Närvarande Nådårs Predikanten och utnämde 
Scholmästaren Johan Læstadius; Comministern i Quickjock Hr. Henr. 
Læstadius, samt en del af Lappska och Svenska Allmogen. 

S:D: Efter ett kort Tal på Lappska Språket, framställdes af Visitator några 
frågor till Församlingen, hvilka besvarades, som följer. 

mom.1. Gudstjensten hade blifvit ordenteligen förrättad, efter antagen 
Ritual. Vid alla större högtider, då Lappska Allmogen är mera allmänt 
samlad, hålles Gudstjenst på båda språken, särskilt för Lappar och särskilt 
för Svenskar. 

mom.2. Husförhör hålles med Nybyggarena efter indelta rotar. med 
Lappska Allmogen hålles husförhör, dels i kyrkan, dels och i vissa större 
Bondbyar. Presterskapet klagade likväl, att Lapparne sällan infinna sig vid 
husförhör. Särskilt hålles Communionförhör med Lappska allmogen om 
Lördags aftnarne, då Lapparne låta antekna sig till Nattvardens begående. 

mom.3. Böndagen i alkavara frequenteras mera allmänt af Lapparne. Der 
infinna sig äfven Lappar, som äro bosatte i Norrige 
mom.4. Visitator fick anledning, att gifva Församlingen en varning 
<sida2> 
i anledning af en osed, som inrotat sig, att folket icke infann sig i Kyrkan 
vid sammanringningen, utan lät Presterskapet vänta på sig stundom en 
half timme. 

mom.5. Brist på Lappska Böcker öfverklagades allmänt. 

mom.6. vid Svenska Gudstjensten nyttjades gamla Psalmboken. 

mom.7. I afseende på christendoms kunskapen, gaf Presterskapet 
församlingen det vits ord, att den Svenska andelen i allmänhet, egde en 
försvarlig Christendoms kunskap. hvad Lappska allmogen anginge vore 
förhållandet sämre. 

mom.8. I afseende på sedligheten anmärktes, att dryckenskaps lasten var 
mest i ögonen fallande. Lönkrogar finnas äfven. 

mom.9. Församlingen hade ingenting att anmärka, mot Presterskapets 
lära eller lefverne. 

mom.10. Kyrko cassornas behållning gemensamt för Jockmock och 
Quickjock, utgjorde vid sista Bokslutet, 343 Rdr. 32 Sr 10 rst Banco. 
Fattig Cassornas Behållning: 136 Rdr 22 Sr 6 rst samma myntsort[.] 

Jockmock den 20de Februarii 1848 
L. L. Læstadius. 

t. f. Visitator 
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