
1847-06-29 L.L.L till domkapitlet ang. inackordering av samiska barn  

<sida1> 
[<Ink. den 26 Julii 1847 / 366> domkapitlets anteckningar] 
Till  
Maxime Venerandum Consistorium I Hernösand! 
[<d. 28. Julii bifallet - Læstadius anmodas vidtaga dylik åtgärd äfven i afs. 
på Juckasjärvi -> domkapitlets anteckning] 
 
Följande föreskriften i maxime Venerandi Consistorii Skrifvelse af den 
18de Nowember 1846 har underteknad låtit kungöra i Karesuando Kyrka 
att de Nybyggare, som kunde finna Sig hugade, att emottaga Lapparnes 
barn till undervisning och vård, emot erhållande af 
<sida2> 
det. i Kongl. Majts Nådiga Reglemente för Ecclesiastik Verket i 
Lappmarken, stadgade arfvode; egde sig hos underteknad anmäla; Men 
som arfvodet blifvit för lågt tilltaget, så har ingen Nybyggare velat ingå på 
de föreskrefne Villkoren; och då samma förhållande Skall ega rum i 
Jukkasjärwi: så finner sig underteknad föranlåten hemställa till max. ven. 
Consistorii Uplysta pröfning, om icke ett vis[s]t antal Lappbarn af 
Jukkasjärwi och Karesuando Församling må kunna förenas med den 
Scholeinrättning, som på Kongl. Missions Sällskapets bekostnad kommer 
att taga sin början uti en eller flere Bondbyar, innom Torneå Lappmark. 
<sida3> 
Det bör icke kunna Undfalla Max. Ven. Consistorii Uppmärksamhet, Att 
barn handledde af en Skicklig Catechet, måtte på vida kortare tid och med 
större framgång, än hos de egen nyttiga krögarne, kunna inhämta bättre 
Lärdom och Exempel, så vidt afsikten med den undervisning, som 
meddelas i Missions Scholorne, icke är en död Mechanism, eller ett minnes 
och Förstånds verk, utan afseende på hjertats bildning. Pröfvar max. Ven. 
Consistorium skäligt antaga förenämnde förslag, så vågar underteknad 
anhålla, om tillstånd, att uti de större Byar innom Torneå Lappmark, 
hvarest en eller flere Missions Scholor, komma att anordnas, få 
inaccordera ett vis[s]t antal Lappbarn till det belopp, som den anslagna 
Summan medgifver, med afdrag af ett skäligt arfvode för Katecheten. 
<sida4> 
Till ledning för Max. ven. Consistorii Omdöme, Anmäles, att missions 
Scholorna i Torneå Lappm[ark] enligt ett af underteknad gifvit förslag, 
taga sin början den 1sta December, och fortsätter till den sista April 
hvarefter Barnen hemförlofvas till sina Föräldrar under Sommar-
månaderne, hvarvid endast kosthållning bestås fattiga föräldrars Barn 
under Läse Terminen, men icke Kläder. Man förutser med visshet, att 
Rikare Föräldrar skola kunna förmås att kosthålla sina Barn vid före[-
]nämde Scholor, så snart dessa till vunnit sig Allmänhetens förtroende. 
 
Karesuando i Torneå Lappmark den 29de Juni 1847. 

L. L. Læstadius. 
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