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<sida1> 
[<Ink. den 27 Dec. 1847 / 538> domkapitlets anteckningar] 
Till  
Maxime Venerandum Consistorium I Hernösand! 
 
Bifogande härjämte Hr Pastor Westerlunds memorial af den 28de 
September, hvaröfver underteknad är förklaring affordrad, vågar jag 
förena mig med Hr Westerlund i de flesta af honom anförda puncter. 
 
Den af Hr Westerlund öfverklagade bristen på Lappska Böcker, har vid 
visitations tillfällen blifvit anmäld, och äfven, så vidt jag kan erinra mig, i 
Visitations Acter till maxime Venerandi Consistorii behjertande 
underställd. Om i anledning deraf Remisser af befintlige Lappska Böcker 
afgått till Vester- och Norrbottens Contracter, kan det visserligen vara en 
möjlighet, att en del af dessa Remisser, af brist på Communicationer med 
Lappmarkerna kommit att stanna qvar i kusttrakterne, och vågar jag i 
anledning deraf hemställa till maxime Venerandi Consistorii Uplysta 
pröfning, 
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1mo En af Consistorium till Vördige Presterskapet i Vester och Norrbotten 
gifven erinran, att undersöka förhållandet, såsom det af Hr Westerlund 
Upgifvits, samt hos vederbörande Handlande eller Skeppare efterfråga, 
Om någon af dem i afledne Consistorii Notariens tid, emottagit Lappska 
Böcker till transporterande, hvilka icke blifvit till vederbörande aflemnade: 
 
2do En erinran till Presterskapet i Lappmarken att inkomma med 
förtekningar öfver de Lappska Böcker, hvilka ännu finnas att tillgå, samt 
antalet af de Exemplar, som anses årligen behöfvas för hvarje Församling, 
på det Consistorium må kunna draga försorg om tryckning af Sådane 
Lappska böcker, hvilka för det närvarande äro mest af behofvet 
påkallande. 
 
3tio Hvad Hr Westerlund anför i 5. 6. och 7. puncterna af sitt memorial, 
anser jag ega sin viktiga grund, samt anser mig förvissad derom, att 
Consistorium icke lärer underlåta, att Underrätta Presterskapet, om dessa 
puncters innehåll. 
 
4to Hvad Herr Westerlund anför om behofvet af finska Böcker för Gellevara 
Församling, får jag erinra, att sådane kunna fås hos Bokbindaren Tingvall i 
Haparanda, efter Reqvisition. 
 
5to I fall brist på helbiblar förefinnes i Lappmarkerne, så anhåller jag, Att 
Consistorium måtte draga försorg derom, att en del af de Exemplar, hvilka 
skola finnas i Consistorii värjo, måtte inbindas, och till Vederbörande 
Pastorer i Lappmarken försändas med Utsatt pris á hvarje Exemplar. 
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6to Sedan Consistorium genom ofvan föreslagne åtgärder fått säker 
kunskap om tillgångarne på de Lappska Böcker, hvilka för det närvarande 
finnas, hvaraf äfven behofvet af Nya Uplagor torde visa sig, så anhåller 
underteknad, att blifva underrättad, om och hvilka Lappska böcker skola å 
nyå, upläggas, för att kunna inkomma med Uplysning, huruvida något i 
öfversättningen behöfver ändras eller rättas. 
 
7mo Hvad Karesuando och Jukkasjärvi Församlingar angår, finner jag 
bruket af Finska böcker för dessa Församlingars Lappar vara nyttigt, så 
vida äfven Lapparne derigenom kunde begagna den stora mängd af 
Andeliga böcker, som finnes öfversatte på Finska Språket. 
 
Karesuando den 20de November 1847. 

L. L. Læstadius. 
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