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<sida1> [<Ink. den 13 oct. 1855.> ankomstdatum hos Domkapitlet]  
 
Maxime Venerandum Consistorium! 
 
Uti skrifvelse af den 12 September 1855, har underteknad blifvit af Maxime 
Venerandum Consistorium förständigad, att inkomma med yttrande öfver den 
nu rådande brist på Prester, som äro kunniga i Lappska språket, samt afgifva 
förslag till bristens afhjelpande; i anledning hvaraf underteknad vågar fästa 
Maxime Venerandi Consistorii Upmärksamhet å det förhållande, <sida2> som 
upkommit derigenom, att Lappmarks Pastorernas löneinkomster blifvit 
betydligen förminskade, genom Lappallmogens utarmande, hvilket varit en 
följd dels af Krögarenas prejerier, dels och deraf, att Nybyggarena, för Att 
skydda sina ängar och höstackar brännt Lapparnes Rehnbetes trakter, 
äfvensom den omständigheten bidragit till Lapparnes Utarmande, Att 
Nybyggarena i Luleå samt Piteå Lappmarker under sken af Lag och Rätt 
tillvällat sig en ansenlig del af de ännu öfriga Rehnbetes landen, hvadan ock 
de skattlagde Lapparnes antal årligen förminskats, så att Pastorerna och 
Comministrarne i Lappmarken för Närvarande, kunna påräkna hälften mindre 
inkomster af Lapptionden, än 50 år härförut; hvadan och Presterna i 
Lappmarken icke kunna underhålla sina söner i Scholorna. 
 
Denna brist tyckes icke kunna afhjelpas på Annat sätt, än att antingen 
Presterne i Lappmarken förses med bättre löneinkomster, eller och Stipendier 
<sida3> anslås redan i trivial Scholan för sådana ynglingar, som kunna 
framvisa betyg på sin kunnighet i Lappska språket, alldenstund erfarenheten 
visat, att icke Alla, som Äro födde i Lappmarken, ega den kännedom i 
språket, som en Prest här ega, hvilket förhållande i synnerhet eger rum i 
södra Lappmarken. Om således ynglingar, antingen Prestsöner eller andra, 
som visa fallenhet för Studier, och ega förmåga att med färdighet tala lappska 
språket, blefvo Upmuntrade med Stipendier, under deras lärotid, ifrån Trivial 
Scholan till Academien, med bifogad förbindelse för de samma, att antingen 
tjenstgöra i Lappmarken efter fullbordad läro curs, Minst 10 år, eller ock i 
händelse, de skulle välja ett annat vitægenus, återbetala till Staten de under 
Scholtiden erhållna Stipendierna; så anser jag för min del sannolikt, att den 
nuvarande bristen på Prester, som äro kunniga i Lappska språket, kunde 
blifva afhjelpt.  
 
Pajala den 1sta October 1855. 

L. L. Læstadius. 
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