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[<Ink. 9. maji 1843> Domkapitlets ankomstdatum] 
<sida1>[316.]    
Till Maxime Venerandum Consistorium Hernösand. 
 
Underte[c]nad vågar härmedelst hos maxime venerandum Consistorium 
anmäla sig till den i författningarne föreskrifna Pastoral Examens afläggande, 
hvartill lämpligaste tiden, i anseende till minst förefallande Embetsgöromål uti 
nedanskrefne, mig ombetrodde Församling, tyckes 
<sida2> 
tyckes erbjuda sig under loppet af nästkommande September och October 
månad; Och på det Församlingen under tiden icke må sakna presterlig 
betjening, har jag, med förutsättande af Maxime venerandi Consistorii bifall, 
anmodat Prestmannen af Åbo stift, missionairen Emanuel Kohlström, såsom 
närmast till Församlingen vistande, att med presterlig betjening Församlingen 
tillhanda gå. Jag känner för närvarande ingen innom Hernösands Stift 
varande Prestman, som kunde till en sådan interims tjenstgöring föreslås, 
alldenstund hvar och en af de Finska prester, som der finnas, tyckes vara 
oumbärlig på sitt ställe. 
 
Derjemte vågar jag hemställa till maxime venerandi Consistorii Uplysta 
pröfning, om icke det manuskript, som redan sistledne Sommar vid 
Prestmötet i Piteå förevarit till pröfning, innehållande Biblisk Historia på 
Lappska Språket, och om hvars ändamålsenlighet de vid Prestmötet 
närvarande 
<sida3> 
medlemmar af Lappmarkens Presterskap varit ense, må kunna läggas under 
pressen, under mitt vistande i Hernösand, på det jag må sättas i tillfälle, att 
göra Uplagan så Correct som möjligt. Det är ingen tvifvel, att ett sådant 
arbete blir efterfrågadt af Lapparne och äfven köpt i de Lappmarker, hvarest 
samma dialect är gängse, som uti arbetet är begagnad. Det borde således 
endast blifva fråga om ett räntefritt lån af Ecclesiastik fonden till 
tryckningskostnadens betäckande, hvilket årligen kunde återgäldas, af den 
småningom försålda Uplagan, som skulle fördelas bland Lappska 
Presterskapet. Då jag förutsätter, att hvarje exemplar bundet, kommer att 
kosta En Rdr Banco, och Uplagans storlek antages blifva 500de Exemplar, så 
är kostnaden lätt beräknad. Detta är, hvad jag i ödmjukhet och välmening 
vågar hemställa till Maxime Venerandi Consistorii Uplysta pröfning, och 
hoppas jag vinna, ett på högre ort gällande förord af Maxime Venerandum 
Consistorium till befrämjande af detta för Lapparne så nyttiga som 
efterlängtade arbetes tryckning. 
 
Karesuando den 20de April 1842 [bör vara 1843] 
 

L.L.Læstadius. 
 

_ 
Originalbrev / Domkapitlets i Härnösand arkiv / Landsarkivet i Härnösand / 


