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<sida1> 
Anteckningar till Protocollet wid hållen visitation i Wittangi Kyrka den 7de 
Mars 1852. Närvarande Herr Pastor Lindstedt, samt en talrik Allmoge. 

S.D. Efter slutad Gudstjenst, hölls af underteknad ett för tillfället lämpligt 
tal, efter hwars slut några frågor framställdes till utrönande af 
Församlingens tillstånd, och ansågs följande, i anledning af de gifna 
svaren, böra i Protocollet antecknas. 

Mom.1. Allmänna Gudstjensten hade blifwit ordentligen förrättad, efter 
föreskrifwen Ritual. 

Mom.2. I Jukkasjärwi Kyrka hålles Gudstjenst twå gånger om året. 
Lappska Allmogen fordrade icke heller att Gudstjenst skulle hållas der 
oftare. 

Mom.3. Husförhör hållas efter pålysning uti byarne, dit äfwen Lapparne 
infinna sig, nu mera mangrant, än förut. 

Mom.4. Nattvardsungdomen beredes af Pastor Lindstedt i tre veckors tid. 
Ingen af Församlingen ansåg denna tid wara för lång. 

Mom.5. Nattwardsgång hålles, så ofta Församlingen sådant äskar. 

Mom.6. Brän[n]vin eller andra starka drycker, finnas icke i Församlingen, 
äfven Pastor Lindstedt hyllar numera den absoluta nykterhets principen. 

Mom.7. Församlingen hade intet att anmärka emot sin Pastor, hwarken i 
lära eller lefverne, ej heller hade Pastor Lindstedt något att anmärka emot 
Församlingen. 

Mom.8. Kyrkan i Wittangi är ännu icke alldeles färdig. 

Mom.9. Enligt uppgift af Pastor Lindstedt, skulle Wittangi Kyrkas 
behållning utgöra 9 Rdr. 11 Sr. 8 rst. Banco och enligt samme Pastors 
uppgift, skulle Jukkasjärwi Kyrkas behållning wid sista bokslutet utgöra 15 
Rdr. 17 Sr. uti Silfvermynt och endast 1 rst uti Banco mynt; men som 
Pastor Lindstedts räkenskaper, utförda i flere myntsorter, icke synas mig 
wara riktigt rediga, och fordra dessutom en lång tid för att genomgås och 
begripas, så anser sig Visitator föranlåten, att hemställa till Maxime 
Venerandi Consistorii upplysta pröfning, huruwida bemälde Herr Pastor må 
kunna undgå redovisningsskyldighet för alla de medel som blifwit använda 
till Wittangi Kyrkobyggnad, derest icke en sådan redovisning redan skett 
inför Consistorium. Uti Visitations-akten af den 5 Martii 1848 och Mom.10 
finnes följande anmärkning gjord: "Af de brandstodsmedel, hwilka blifwit 
till Pastor Lindstedt, ifrån Brandförsäkrings-Contoret öfwerlemnade, efter 
bränden å Prestegården i Jukkasjärwi, utgörande 400 Rdr Banco, hade, 
enligt Pastor 
<sida2> 
Lindstedts uppgift, en del blifwit använd till Kyrkobyggnaden i Wittangi, 
samt en annan del till reparation å den nu varande Prestegården i 
Wittangi. Dessutom hade en Summa af 500 Rdr Banco, blifwit använd af 
Jukkasjärwi Kyrko-Cassa." Uti Visitations akten af den 10de Mars 1850  
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och Mom 7. finnes äfwen följande anmärkning intagen: "Rörande Kyrko 
och fattigräkenskaperna, afgaf Pastor Lindstedt den upplysning, att då de 
af Kongl Majt i nåder beviljade medel till Kyrkobyggnaden i Wittangi, warit 
otillräcklige, hade, med Församlingens och Kyrkorådets samtycke, ett lån 
af Jukkasjärwi Kyrko Cassa blifwit upptagit för Vittangi Kyrkas räkning; 
och kommer detta lån, att återbetalas till Jukkasjärwi Kyrka, så snart 
Vittangi Kyrkas tillgångar sådant medgifwa." 

Häraf will nu synas, att Wittangi Kyrka står i skuld till Jukkasjärwi Kyrka, 
samt att denna sistnämnda Kyrka bör hafwa en mycket större behållning, 
än hvad som Herr Pastor Lindstedt nu uppgifwit, derest icke genom något 
särskilt medgifwande af Consistorium, bemälde Herr Pastor må hafwa fått 
tillåtelse att sammanblanda båda Kyrkornas Cassor. Men som det i en 
framtid kan blifwa fråga om uppförande af ett bönehus i Jukkasjärwi, efter 
den gamla Kyrkans förfall, så tyckas de båda kyrkornas Cassor, icke böra 
sammanblandas, utan särskilt i räkenskaperna utföras. 

Mom.10. Fattig-Cassans behållning wid sista bokslutet utgjorde 9 Rdr 36 
Sr. 8 rst. Banco. Till fattigas understöd hade 354 Rdr. 33 Sr. 8 rst. Banco 
blifwit utdelade. Till följe af den religiösa sinnesstämning, som nu är 
rådande i Jukkasjärwi Församling, hafva dessa medel blifwit öfwerlämnade 
till fattigwårdsstyrelsen, icke såsom frivilliga gåfvor eller ådömda böter, 
utan såsom återgäldande af orättfångit gods, hwars egare icke kunnat 
upptäckas. Wittangi, datum ut supra. 

L. L. Læstadius. 
n.v. Visitator 
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