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<sida 1> 
Afskrift 1853 
 
OSCAR, med Guds nåde etc. — 
Wår ynnest etc. — Sedan dels Wår Norska Regerings Departement för 
kyrko- och undervisningsärender, under den 13 Januari innevarande år, 
till OSS öfverlämnat en af Biskopen i Tromsö Stift, Juell, gjord 
framställning, innefattande anmärkningar mot Kyrkoherden i Pajala, 
Prosten L. L. Læstadius, såsom förmenad både upphofsman till och ledare 
af den religiösa rörelse bland Lapparne, som föranledt de i November 
månad 1852 uti Kautokeino begångna våldsgerningar och mord, för vilka 
han således ansåges kunna vara moraliskt ansvarig; dels Norska 
Regeringen, uti underdånig skrifvelse den 4 sistl Februari, meddelat 
uppgifter i berördt afseende, lemnade af tvänne Embetsmän, som kort 
förut, uti annat offentligt värf, besökt åtskilliga distrikter af Finnmarkens 
Amt; har Prosten Læstadius infordrad underdånig förklaring häröfver 
afgifvit; hvarefter I med underdånigt utlåtande i ämnet inkommit och 
dervid anfört, bland annat, att af de klagomål, hvilka mot Laestadius inför 
Eder förekommit, intet enda beskyllt honom för falska, emot Christendom, 
samhälle eller 
<sida 2> 
sedlighet rigtade läror eller ovärdigt uppförande såsom prestman, utan 
alla haft till föremål endast hans sätt att bedrifva omvändelseverk och 
nykterhetsreform, samt att om de sednaste fasaväckande uppträdena i 
Kautokeino skulle kunna anses såsom verkningar af Læstadii agitation, så 
borde äfven inom Svenska lappmarken, med hvars invånare Laestadius, 
dels såsom själasörjare, dels i egenskap af Visitator och föreståndare för 
Missionskolor redan under loppet af 6 år stått i nära beröring, och på 
hvilka han således kunnat utöfva ett obehindradt inflytande, uppträden, 
likartade med dem i Norska Finnmarken, hafva försports, men att, då 
sådant icke inträffat, I ansågen Eder deraf kunna draga den slutsats, att, 
ehuruväl Læstadius vore upphovsman till den religiösa rörelsen såväl i 
Kautokeino som i Svenska Lappmarken, den falska rigtning, denna rörelse 
å förstnämnda ställe tagit, måste tillskrifvas orsaker, hvilka från honom 
icke kunde härledas, och för hvilka han således hvarken i juridiskt eller 
moraliskt afseende kunde vara ansvarig; Och hafven sluteligen I, Biskop 
Bergman, uppå Nådig befallning underdånigt inberättat hvad I under en 
sistl Juli och Augusti månader verkställd visitationsresa inom Norra 
delarne af Hernösands Stift, inhemtat angående Læstadii 
embetsverksamhet. 
<sida 3> 
Wid underdånig föredragning af detta ärende hafve WI, med afseende å 
hvad deruti upplyst och anfördt blifvit, icke funnit skäl att för närvarande 
vidtaga någon åtgärd till följd af de mot Prosten Laestadii 
embetsförvaltning och lära framställda anmärkningar, men vilje dock, i 
betraktande af hvad i målet förekommit, förständiga Eder att hädanefter 
hålla en noggrann tillsyn öfver Læstadii sätt att sköta sitt embete, så att 
detta för framtiden icke måtte gifva anledning för någon att störa den frid 
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och ordning, som i ett kristligt samhälle bör äga rum. Hvilket WI Eder till 
egen kännedom och efterrättelse samt Læstadii förständigande härigenom 
[<mederle> <underte>? ett oläsligt ord ]; hvarjemte WI, under denna 
dag, låte underrätta Wår Norska Regering om Wårt sålunda i ämnet 
fattadt beslut. Och befaller Eder etc. 
 
- Stockholms Slott den 5 October 1853. 
 

Oscar / v.[?] Reuterdahl. 
 
Till Consistorium i Hernösand angde framställda anmärkningar mot Prosten 
L. L. Læstadius embetsverksamhet i afseende på de religiösa rörelserna i 
nordligaste delarne af Sverige och Norrige.  
vidimeras ex officio And. Sidner 
<sida 4> 
Consistorii och Fjellstedt[<s> bläckfläck i början och slutet av ordet] samt 
Wieselgrens skrifvelse till unterteknad rörande rörelserna. 
[texten på sidan 4 skrivet av L. L. Laestadius egenhändigt] 
_ 
Original / Laestadiushandlingar / Pajala kyrkoarkiv / 


