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<sida1>  
Berättelse on Karesuando Församlings tillstånd, sammanfattad den 17de 
Maji 1844. — 
 
§.1. 
Sedan Berättelse sist ingafs, har Gudstjensten jämte öfriga Presterlige 
förrättningar blifvit verkstälde af underteknad, samt under min frånvaro af 
Prestmannen och missionairen Emanuel Kohlström. Husförhör hafva äfven 
på vanligt sätt blifvit hållne, nemligen med Nybyggare om Sommaren, 
samt med Lapparne om vintern i deras egna hemvist. Sistledne vinter har 
Missionairen Grape hållit husförhör med Lapparne i deras kåtor. Efter 
underteknads hemkomst har Skrift Schola blifvit hållen i 5 veckors tid; och 
ehuru väl några af Barnens föräldrar gjort Svårigheter dervid för 
kosthållningen, hafva dock Barnen vunnit betydlig förkofran i Begrepps 
utvecklingen under denna tid; hvaraf bör kunna slutas, att samma 
förhållande borde kunna blifva gällande i andra Lappmarker, hvarest 
Presterskapet vanligen ursägtar sig dermed, att Barnens föräldrar icke 
mägta underhålla sina Barn så lång tid i Skrift Scholan. 
 
§.2. 
Hvad det Religiösa tillståndet i öfrigt angår, tror sig underteknad 
visserligen kunna intyga, att den Bokstafliga kunskapen i allmänhet är 
jämförlig med Lappallmogens i Arvidsjaur, och således vida bättre än i 
Arjeplog, Gellevare och Juckasjärvi; men  
<sida2>  
beklagas måste likväl, att denna kunskap är död; och att hvad som 
upbygges i Templet och på husförhör, nedrives straxt derefter af det 
öfverhand tagande Krögeriet, till hvars hämmande af nu varande 
kronobetjening ingen hjelp är att förvänta, hvilken anmärkning gäller icke 
allenast om denna Församling, utan äfven om andra 
Lappmarksförsamlingar; hvadan underteknad måste förena sig i samma 
underdåniga önskan, som blifvit uttryckt i en del Lappmarksförsamlingar, 
att ett förbud mot införsel af Allt Spirituöst, vore af nöden, så mycket 
häldre, som förbrukningen af Spirituosa i Lappmarken blifvit, efter hvad 
flere redligt sinnade intyga, större och icke mindre, sedan kongl. 
Författningen af 1743 blifvit åter Uplifvad.  
 
§.3. 
Missionairen och de 2ne Catecheterne hafva fullgjort sina skyldigheter i 
denna Församling; och hafva deras Löner blifvit till dem utbetalde. 
 
§.4. 
Kyrko Cassans Behållning den 21sta April 1844, utgjorde: 478 Rdr, 22 Sr, 
6 rst Banco: Fattig Cassans af Samma dato: 11 Rdr 9 Sr. samma mynt. 
 
§.5. 
Genom det Ägoutbyte, som efter nådigt förordnande verkställdes i Junii 
månad 1843  
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har blifvit Uplyst, att de Ängar, hvilka vid Gränse ägobyten blifvit 
Karesuando Prestebohl tillerkände såsom vederlag, för hvad nämde 
Prestebohl förlorat å Kejserliga Ryska sidan om Riksgränsen, icke på långt 
när varit motsvarande de ängar, som detta Prestebohl förlorat, hvilket vid 
förenämde Ägobyte förorsakat en betydlig minskning i Prestebohlets 
Ängeslägenheter; Och har underteknad i anledning deraf hos Konungens 
Respective Befallningshafvande i Norrbottens Lähn begärt syn å några 
odisponerade lägenheter, hvilka genom Upodling torde kunna förvandlas 
till äng, för Prestebohlets räkning. 
 
Karesuando, datum som ofvan. 

L. L. Læstadius 
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