Visitation Karesuando kyrka 1850-03-17
<sida1>
Anteckningar till Protocollet wid hållen visitation i Karesuando den 17de
Martii 1850. Närwarande Herr Pastor Fredrik Engelmark, samt en talrik
församling af Lappsk och Finsk allmoge.
S.D. Efter slutad Gudstjenst, hölls af undertecknad ett för tillfället lämpligt
tal, hwarefter några frågor framställdes rörande Församlingens tillstånd,
hwilka frågor beswarades dels af Pastor, dels af Församlingen; och ansågs
följande, i anledning af de afgifna swaren, böra i Protocollet antecknas.
Mom.1. Allmänna Gudstjensten hade blifvit ordenteligen förrättad efter
föreskrifwen Ritual.
Mom.2. Hushörhör hållas med nybyggare efter indelta rotar. Med
Lapparne hade äfwen husförhör blifwit hållne uti Prestegården efter
pålysning. Pastor Engelmark anmärkte likwäl, att en del Lappar uteblifwit
från husförhören.
Mom.3. Nattvardsungdomen hade blifwit underwist af Pastor uti Tre
weckors tid. De till Nattwarden sistledit år admitterade barn, förhördes af
undertecknad och befun<sida2>
nos äga förswarlig kunskap uti bokläsning; en del kunde äfwen göra redo
för det lästa styckets innehåll: och några hade sjelfegen erfarenhet i
Nådens ordning.
Mom.4. Församlingens religiösa sinnesstämning, hade en fördelaktig
werkan på sederna: Inga lön[n]krogar funnos: och största delen af denna
församlings invånare hyllade den absoluta nykterhets principen.
Mom.5. Med Maxime Venerandi Consistorii tillstånd, hade församlingen
beslutit att bygga en läktare. Kyrkan hade blifvit brädslagen utantill: en
större klocka skulle wisserligen behöfvas; men Kyrko Cassans tillgångar
torde ännu icke medgifva inköp af en sådan.
Mom.6. Enär Lappska Allmogen i denna församling genom den omåttliga
dryckenskap, som herrskade bland alla före den nu timade förändringen,
hade blifwit i det närmaste utarmad, uppkom, såsom följd deraf, en
minskning i Pastors inkomster, så mycket mera kän[n]bar, som äfwen
mer än hälften af de ängeslägenheter, hwilka ursprungligen tillhörde
Prestebolet, afsöndrades derifrån genom gränse<sida3>
tractaten mellan Swerige och Ryssland; hvarigenom större delen af
Prestebolets ängar stannade inom Kejserliga Ryska området; Denna
förlust kunde i längden icke godtgöras genom de, wid Gränseregleringen,
med vederbörande Gränse Commissariers samtycke ingångna bytes
afhandlingar emellan åboerne på ömse sidor om Riksgränsen, enär de
inom Ryska området warande ängar, sedermera blefvo till särskilta
nybygges anläggningar upplåtna. Härigenom kom Prestebols
innehafwaren i Karesuando, att gå miste om nyttjande rätten af alla
ängar, som förut blifwit af honom bärgade; ock ehuruwäl Karesuando
Prestebol, wid de ägo utbyten, som sedermera timade emellan åboerna på
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Svenska sidan tillerkändes något i wederlag, kom likwäl Prestebolet i
Karesuando att lida en stor förlust, hwarigenom Pastor, som förut kunde
underhålla Tio kor, en häst och tjugu får, nu icke mägtar föda mera än
hälften af detta antal, med de ängar, som nu tillhöra Prestebolet. Då
Pastors inkomster uti
<sida4>
Karesuando äro mindre än i något Annat Lappmarks Pastorat, så tyckes
billigheten fordra, att någon ersättning för de förlorade ängarne borde
Prestebohlet i Karesuando tillerkännas: och då tillfälle till nyodling icke
finnes, wågar undertecknad till Maxime Venerandi Consistorii upplysta
pröfning hemställa, huvuvida underdånig hemställan till Kongl Majt om
erhållande af medel till inköp af ett Krono Nybygge för Karesuando
Prestebols förmering må kunna, insändas.
Mom.7. Wid sista bokslutet hade kyrko Cassan en Behållning af 599 Rdr. 5
Sr. 8 rst. Banco: Fattig Cassans behållning 46 Rdr. 31 Sr. 8 rst Banco.
Karesuando den 17de Mars 1850
L. L. Læstadius.
n.v. Visitator.
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