Læstadius: Berättelse om Karesuando församlings tillstånd 1841-06-14
<sida1> [<efr.10§. anf protoc. / 7mars 1841-> <Ink. 5 Julii 1841_>
Consistoriets noteringar]
Berättelse om Karesuando Församlings tillstånd afgifven den 14de Junii
1841.
§.1.
Under loppet af sistförflutne samt föregående år har den allmänna
Gudstjensten blifvit förrättad med vanliga i kyrkolagen och Handboken
föreskrifna Ceremonier. Om vintern har predikan blifvit hållen hvarje
Söndag på Finska, mera sällan på Lappska Språket. Om sommaren, då
alla Lappar afflyttat till Norrige, och äfven Nybyggare spridt sig till sina
aflägsna fisketräsk, hålles vanligen bön i kyrkan hvarvid predikan Upläses
ur en godkänd Postilla. Dock hålles allmän Gudstjenst hvar tredje söndag i
kyrkan, efter höandens början, samt om mellansöndagarne i de byar
hvarest husförhör hållas.
§.2.
Lappska allmogen har visat sig flitig, att bevista den allmänna
Gudstjensten; men nybyggarne äro mera försumlige att infinna sig vid
kyrkan, i synnerhet om Sommaren.
§.3.
Husförhör hafva blifvit hållne om vintern med Lapparne i deras kåtor, om
Sommaren med nybyggare i vissa Byalag. Communion förhör hafva
likaledes blifvit hållne i kyrkan, då dubbla Högtider inträffa, men annars
hemma i Prestegården med hvarje i Christendomen mindre för sig
kommen Communicant. Dessa enskilta Communion förhör hafva, enligt
underteknads erfarenhet haft den verkan, att mången, som för bristande
Christen<sida2>doms kunskap, icke kunnat admitteras till den Hel.
Nattvarden, har efter någon tid återkommit märkeligen förkofrad. Det har
troligen förefallit den försumlige lättare, att repetera sina christendoms
stycken hemma, än att å nyå bevista Skrift-Scholan, hvarom de
försumlige blifvit tillsagde.
§.4.
Nattvards ungdomen, utgörande 20 a 25 personer hvarje år, har blifvit
efter vanligheten beredd i den så kallade Skrift skolan, som blifvit hållen
4ra veckor, hvarvid under 8 timmars läsning hvarje dag, ingen möda blifvit
spard, för Barnens förkofran så väl i innan- som utanläsning; och har det i
synnerhet varit underteknads bemödande att få Begreppet hos Barnen
utbildad; men som en del varit svage uti innanläsning, har ena
catechetens biträde blifvit begagnadt för dessa och öfrige smärre barns
öfning uti Bokläsning.
§.5.
Barnaundervisningen utom Skrift Skolan har blifvit bestridd af de 2ne
Ca[te]cheterne Johan Raattamaa och Pehr Hendriksson Omma, af hvilka
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den sistnämde likväl varit försumlig, och har nu mera alldeles uphört med
undervisningen; hvadan och en del af hans lön blifvit indragen med 24 Rdr
Banco, för 1839, samt hela lönen för 1840, utgörande 68 Rdr Banco;
hvilka medel äro hos underteknad innestående. Catechet Lönerne för 1841
hafva ännu icke kommit underteknad till handa, af ordsak, att
anordningen icke kommit kronofogden till handa före dess Upbörds resor i
Lapp<sida3>markerne, och det dessutom är förbudit att skicka penningar
med den Post som går ifrån Haparanda till Lappmarkerne.
§.6.
Utnämde Pastorn och Missionairen A. Fjellner har af sjuklighet varit
hindrad, att sist förflutne år besöka Lapparnes hemvist, så flitigt, som förr.
§.7.
I Afseende på sedligheten torde böra anmärkas, att inga gröfre brott
passerat innom församlingen, när man undantager några Renstölder,
hvarföre några Personer af den illa beryktade familjen Maraiset blifvit
afstraffade, men fylleri lasten och Brennvins tillförseln tyckes icke hafva
Uphört, ehuru kongl. förbudet emot denna skadliga varas införande i
Lappmarken, blifvit flere gånger kungjord[.] Ordsaken tyckes till en del
ligga deruti, att kronobetjeningen här å orten icke fått någon särskild
instruction rörande denna Författnings tillämpning. Hemställes derföre, om
icke kronobetjeningen må kunna genom Landshöfdinge Embetets åtgärd
åläggas, att ovillkorligen anställa visitationer både på forvägar och i
husen, vid tjenstens förlust, derest någon förut blir genom
kronobetjeningen underrättad, när visitation skall ske. Äfvenledes borde
Haparanda Tullkammare förbjudas, att förpassa brennvin till
Lappmarksgränsen, såsom hittills skett, emedan bevakningen derigenom
otroligt försvåras. För öfrigt, och då brennvin är till införsel förbudet äfven
i de kejserliga Finska Lappmarkerne, men bevakningen deraf å båda sidor
eluderas derigenom, att den allmänna forvägen går längs gränsen,
<sida4> hvarigenom insmuglaren finner utväg, att innom några minuter
befinna sig ymsom på Rysk Grund, och ymsom på Svensk Grund, allt efter
som han vill undvika det ena eller andra Rikets kronobetjening: så
hemställes till Max. Ven. Consistorii högst Uplysta bepröfvande, om icke
underdånig hemställan till Kongl. Maj:t, at de Respective magternes
kronobetjening å båda sidor borde vara berättigade, att göra beslag å
brennvin hvarhällst det träffas innom gränsorne af de båda Rikenas
Lappmarker, kunde afhjälpa denna olägenhet.
§.8.
Kyrkans behållning vid sista bokslutet Utgjorde Rdr Bco 448: 42. 2, Fattig
Cassans behållning 11. Rdr. 18 Sr samma mynt.
§.9.
Ibland smittosamma Sjukdomar har messling varit mest dödande 1839,
Nervfeber 1838. Ifrån Smittkoppor har denna församling hittills blifvit
bevarad, ehuru denna farsot varit gängse uti nästgränsande Socknar.
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Folkmängden har varit i tilltagande; men då sista quinquennii Tabellen
ännu icke återkommit från Contracts Prosten, kan dess antal icke bestämt
upgifvas.
Karesuando ut supra
L. L. Læstadius.
P.L.
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