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<sida 1>  
Antekningar till Protocollet vid visitation i Gellivara den 27de Februarii 
1848. Närvarande Herr Pastorn och Scholmästaren G. Westerlund, samt 
en del af Församlingen. 

S:D: Efter ett kort tal på Lappska Språket framställdes till Församlingen 
Några frågor, hvilka besvarades, som följer. 

Mom.1. Gudstjensten hade blifvit ordenteligen förrättad efter föreskrifven 
Ritual. 

Mom.2. Husförhör hållas i Byarne af Pastor Björkman på finska språket, af 
Pastor Westerlund på Lappska och Svenska språken. Med Lapparne 
anställas Christendoms förhör dels i Killinge, dels i kyrkan samt de 
Bondbyar, som ligga Lapparnes kåtor närmast. 

Mom.3. Tredje Böndagen firas med Lapparne i Killengesuando, men få 
Lappar besöka densamma.  

Mom.4. Äfven Nybyggarena Äro försumliga Att bevista Böndagarne, i 
synnerhet sommartiden. 

Mom.5. Äfven gjordes den anmärkningen så väl af Pastor Westerlund, 
som af Andra Församlingens medlemmar, att en del af Församlingen icke 
bevistar Gudstjensten, ehuru ankommen till kyrkoplatsen. 

Mom.6. Orsaken till denna försumlighet lärer förnämligast böra sökas uti 
den Alltjämt fortfarande tillförseln af Spirituosa, hvilka ohejdat flöda ända 
till Killinge; och beklagade Herr Pastor Westerlund, att hans trägna 
föreställningar emot dessa Missbruk, ännu icke haft någon synnerlig 
påföljd. 

Mom.7. Fattiga underhållas, såsom brukligt 
<sida2> 
är i Lappmarken, dels genom inaccordering hos förmögnare Nybyggare, 
dels ock genom fördelning af Fattighjelp ur Fattigcassan. 

Mom.8. Nattvards Barnen beredes, de finska af Pastor Björkman, de 
Svenska och Lappska af Pastor Westerlund uti tre veckors tid. 

Mom.9. Församlingen hade intet att anmärka mot sina Lärare, hvarken i 
Lära eller lefverne. 

Mom.10. Af det förhör, som anstäldes i Kyrkan, samt på eftermiddagen uti 
Scholægården, med några tillstädes komne yngre Personer, inhämtades 
att innan läsning i synnerhet, samt Begreppets Utveckling i allmänhet 
saknades: Herr Pastorn anmärkte äfven, att i denna Församling finnas 
många fullväxta Personer, som icke känna Bokstäfverna, så att 
christendoms kunskapen i Gellevara, anses stå på en ganska låg 
ståndpunkt. 

Mom.11. Herr Pastor Westerlund anhöll att få i Protocollet anmärkt, 
huruledes Församlingen i Gellevara, på Allmän Socknestämma nekat 
bidraga till en Sockenskolas stiftande, ehuru behofvet af en Socken 
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Scholmästare, vore måhända större i denna församling, än annorstädes. 

Mom.12. Kyrko Cassans Contanta behållning sedan sista Bokslutet, 
uppgår till 183 Rdr 15 Sr Banco, och Fattig Cassans Behållning är 16 Rdr 
20 Sr samma mynt.  

   Gellevara den 27de Februarii 1848. 

L. L. Læstadius. 

t.f. Visitator 
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