
Visitation Karesuando kyrka 1852-03-14 

<sida1> 
Anteckningar till Protocollet, wid hållen visitation i Karesuando, den 14de 
Martii 1852. Närvarande Herr Pastor Fredrik Engelmark, jemte en talrik 
Församling af Lappsk och Finsk Allmoge. 

S.D. Efter slutad Gudstjenst, hölls af undertecknad ett för tillfället lämpligt 
tal på Finska språket, hwarefter några frågor framställdes, rörande 
Församlingens tillstånd, och ansågs följande, i anledning af de gifna 
swaren, böra i Protocollet antecknas. 

Mom.1. Allmänna Gudstjensten hade blifwit ordentligen förrättad, med 
undantag af första Böndagen 1851, som inträffat under marknadstiden 
eller Tingstiden, wid hwilket tillfälle Pastor Engelmark warit oförmögen att 
Gudstjensten förrätta. Häremot genmälte Herr Pastorn, att han öfver 
detta Mässfall afgifvit sin förklaring i Consistorium. 

Mom.2. Husförhör hade blifvit hållna med Nybyggarena i byarne samt med 
Lapparne i Prestegården, efter pålysning. 

Mom.3. Nattvardsungdomen beredes af Pastor i fyra weckors tid. En del af 
förra årets Nattwardsungdom, examinerades af Visitator uti Prestegården, 
och befanns ega försvarlig Christendoms kunskap. 

Mom.4. Herrans Nattvard hålles, så ofta Församlingen sådant äskar. 

Mom.5. För öfrigt hade Församlingen ingenting att anmärka emot Pastor, 
hwarken i lära eller lefwerne. 

Mom.6. Nästan hela Församlingen fortfar att hylla den absoluta 
nyckterhets principen, endast Presten och Klockaren stå isolerade utom 
nykterhets föreningen. 

Mom.7. Kyrkan har nu blifvit utantill brädfordrad; men läcktaren war ännu 
icke alldeles färdig. 

Mom.8. Kyrko-Cassans behållning wid sista bokslutet utgjorde 478 Rdr. 13 
Sr. 2 rst, Banco. 

Mom.9. Fattig-Cassans behållning utgjorde wid sista bokslutet 21 Rdr. 40 
Sr. 4 rst. Banco. Äfwen i denna Församling, hafwa betydliga sammanskott 
skett till de fattiga af samma anledning som i Wittangi, till följe af den 
religiösa sinnesstämning, som fortfar att wara rådande. 

Mom.10. Slutligen anmälte Herr Pastor Engelmark, att då han sistlidne 
sommare, wid tillfälle af en Till- och Afträdes-syn, som Domhafwanden i 
orten, med anledning af Konglig Majestäts Befallningshafwandes 
förordnande, hållit å Pastors bostället i Karesuando, blifwit af Syne-Rätten 
ålagd, att utbetala en Summa af flere hundrade Riksdaler, till 
Synekostnadens betäckande, 
<sida2> 
så wågade han hysa den förhoppning, att dessa Syne kostnader, kunde 
möjligen blifwa honom godtgjorde af Staten, derest han kunde smickra sig 
med den förhoppning, att sedan rätta förhållandet med denna Till- och 
Afträdes-syn, hwilken han, utan eget förvållande, ådragit sig, blefve i 
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Maxime Venerandi Consistorio, rätteligen utredt, han då kunde erhålla, 
Maxime Venerandi Consistorii gunstbenägna förord, till erhållande af 
ersättning för dessa kostnader. För egen del anser Visitator denna Herr 
Pastor Engelmarks begäran, enär han ingifwer sin ansökning derom, wara 
grundad på naturlig rätt och billighet, alldenstund den Pastor, hwars 
boställe i sitt närvarande skick, icke tyckes wara mera wärdt, än 
Kostnaderna för detta boställes syn utgöra, icke tyckes böra vidkännas 
större kostnader än en annan Pastor, hwars boställe kan inbringa sin 
egare tio gånger större inkomster. Nu är förhållandet werkligen sådant, 
att Pastorerna wid hafskusten, som äro innehafware af stora indrägtiga 
Pastors boställen, icke behöfwa widkännas hälften så stora kostnader, 
som Pastor Engelmark nu fått vidkännas för en Till- och Afträdes-syn; och 
då tillika tages i betraktande, icke allenast det dåliga bostället, som Pastor 
Engelmark nu innehafwer, utan äfwen den ringa lönen, som Pastor i 
Karesuando nu åtnjuter, så tyckes det wara högst obilligt, att han, endast 
för det stora afståndets skull från Domhafwandens boningsplats, skall 
vidkännas mångdubbelt större kostnader, än en Pastor wid hafskusten, 
som innehafwer mångdubbelt större inkomster. Karesuando, datum ut 
supra. 

L. L. Læstadius. 
n.v. Visitator. 
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