
L. L. Laestadius till Hans Majestät Konungen 1843-11-05 

<sida1>  
Stormägtigste, Allernådigste Konung! 
 
Under en längre tids presterlig tjenstgöring, både som Pastor och Missionair i 
Lapp<sida2>marken, har underteknad inhämtat den erfarenhet, att 
Lapparne, bland hvilka i allmänhet få ega den Heliga Skrift, hvilken de 
hvarken kunna medföra eller bevara för väta på sina flyttningar till Norrska 
kusten, skulle med synnerlig fägnad emottaga smärre utdrag af Bibeln, och 
särdeles Gamla Testamentets Bibliska Historia hvilken lämpad efter deras 
fattningsgåfva och naturliga fallenhet för berättelser, icke skulle blifva utan 
inflytelse på deras sedliga bildning och Christeliga sinnes stämning. I 
anledning deraf har underteknad under lediga stunder, samt efter allmänt 
godkända mönster utarbetat en Biblisk historia på Lappska språket, hvilket 
arbete till innehållets ändamålsenlighet och språkets tydlighet vitsordadt af 
presterskapet i <sida3> Lappmarken, samt med bifall af Max. Ven. 
Consistorium i Hernösand, blifvit till trycket befordradt. 
 
Då emellertid ett arbete af denna art icke kan få den snara afsättning, som 
Boktryckaren påräknar, så föranledes jag härmedelst i djupaste 
underdånighet anhålla det täcktes Eders Kongliga Majestät i nåder bevilja ett 
räntefritt Lån af Lappska Ecclesiastik fondens medel till tryckningskostnadens 
betäckande, hvilken jemte Bokbindare arfvode, enligt härhos i djupaste 
underdånighet bifogade räkningar, Uptager en summa af 321 Riksdaler 
Banco, samt transportkostnader 33 Rdr 16 Sr Banco. 
 
Derjemte vågar jag i djupaste underdånighet hemställa till Eders Kongliga 
Majestäts högt Uplysta pröfning, om icke Pastorerne i Lappmarkerne må 
kunna åläggas, att vid arbetets småningom skeende försäljning, redovisa för 
de inflytande medlen, <sida4> samt desamma till Lånets afgälldande uti 
vederbörande Lands Ränterier deponera, eller afräkna i det arfvode som är i 
nåder dessa Pastorer anslaget, för befrämjande af ambulatoriska 
undervisningen. 
 
Med djupaste vördnad trohet och nit framhärdar Stormägtigste Allernådigste 
Konung Eders Kongliga Majestäts 
 
underdånigste samt tropligtigste tjenare och undersåte.  
Lars Levi Læstadius. 
Pastor i Karesuando af Torneå Lappmark. 
 
Hernösand den 5te Nowember 1843  
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