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<sida1>  
År 1856, den 16de Martii, hölls visitation i Kaaresuando Kyrka. 
Närvarande Herr Pastor J. O. Curtelius samt en talrik församling af lappsk 
och finsk allmoge. 

S.D. Efter slutad Gudstjenst, hölls af undertecknad, ett för tillfället 
lämpligt tal på finska språket, efter hvars slut, några frågor framställdes, 
rörande församlingens tillstånd, hvilka besvarades af Pastor Curtelius och 
af församlingens medlemmar; och ansågs följande böra i anledning af de 
gifna svaren, i Protocollet antecknas. 

Mom.1. Allmänna Gudstjensten hade blifvit ordentligen förrättad, efter 
föreskrifven Ritual. 

Mom.2. Skriftermål och Nattvardsgång hållas, så ofta församlingens 
medlemmar sådant åstunda. 

Mom.3. Nattvardsungdomen beredes till sin första Nattvardsgång i tre 
veckors tid. 

Mom.4. Husförhör hållas med nybyggarena i byarne, efter indeldta rotar; 
med lappallmogen hålles särskildt husförhör i kyrkan, efter pålysning. 

Mom.5. Mot Pastor hade församlingen ingenting att anmärka, hvarken i 
lära eller lefverne: ej heller hade Pastor någonting att anmärka emot 
församlingen. 

Mom.6. Den absoluta nykterhets principen fortfar att göra sig gällande i 
denna församling, hvilket är en följd af folkets religiösa sinnesstämning. 

Mom.7. Kyrkokassans behållning vid sista bokslutet utgjorde 438 Rdr 33 
Sr Banco. Fattig kassan hade ingen behållning. Fattigförsörjningen 
bestrides i denna församling på samma sätt som i Juckasjärvi, af en 
fattigvårds direction. Utom Statsbidraget, som fördelas af 
fattigvårdsdirektionen, till de fattigaste bland lappallmogen, erhålla äfven 
nödlidande hjelp af församlingens Kristligt sinnade medlemmar, medelst 
frivilliga gåfvor och sammanskott. 

Mom.8. På eftermiddagen anställdes af undertecknad, ett kristendoms 
förhör med sistlidne års Nattvardsungdom, hvarvid utröntes, att de flesta 
ägde försvarlig kunskap i kristendomen, äfvensom insigt i Nådens 
ordning; och enligt hvad undertecknad har sig bekant, äger lappska 
allmogen i Kaaresuando i allmänhet, bättre kristendoms kunskap, än 
lappallmogen i andra lappmarks församlingar. 

Mom.9. uti transumt af Protocollet, af den 13de October 1855 och §.7, 
hade Maxime Venerandum Consistorium ålagt undertecknad, att 
inkomma med förslag till Prestbordets förmering i Kaaresuando; till följe 
hvaraf undertecknad af Pastor i Kaaresuando, infordrat och erhållit 
följande uppgifter.  
<sida2> 
"Till Herr Prosten och Kyrkoherden L. L. Læstadius! 
I anledning af Herr Prostens skrifvelse till Pastors Embetet härstädes, 
deri infordras utlåtande, rörande Prestebordets förmering i nedanskrefne 
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församling, får jag meddela äskade uppgifter. med de ängar som nu 
finnas på Prestebolets ägor, kunna födas Sex kokreatur och Sex får. 
Kornutsädet å åkrarne utgör ungefär en tunna och afkastningen deraf 4 
a' 5 tunnor; dock lärer afkastningen mången gång, enligt hvad jag 
försport, ej uppgå till det nu uppgifna qvantum. Angående uppköp af 
något nybygge i Kaaresuando Kyrkoby till Prestebordets förmering, så 
har jag frågat nybyggarena derstädes, om någon af dem vore hugad att 
föryttra sitt nybygge; men ingen af dem höres vara hugad derför, Som 
nu derföre ingen nybyggare i Kyrkobyn vill försälja sitt nybygge, så lärer 
ingen annan utväg, för Prestebolets behöfliga förmering gifvas, än att 
låta insyna Krono allmänningar, hvars upprödjande till ängar, lärer kosta 
omkring Trettio Rdr Banco hvarje kofoder, och önskvärt vore det, om 
Kronan ville bekosta detsamma, på det att Prestebohlet måtte erhålla en 
behöflig förmering, både i åker och äng. Kaaresuando etc 

J. O. Curtelius." 
 

I anledning af dessa gifna uppgifter, vågar undertecknad fästa Maxime 
Venerandi Consistorii uppmärksamhet derå, att orsaken hvarföre ingen 
sökande hade anmält sig vid återbefattandet af Kaaresuando lappmarks 
Pastorat var ibland annat, den omständigheten, att Prestebolet 
dersammastädes lämnar så liten afkastning, och ehuruväl ingen 
nybyggare i Kyrkobyn, för närvarande varit hugad, att afyttra sitt 
innehafvande Krono nybygge till Prestebolets förmering, anser dock 
undertecknad, att tillfälle till sådant nybygges erhållande nog kan yppas 
framdeles. Det af Pastor Curtelius gifna förslag, att låta insyna Krono 
allmänningar, kan icke gerna verkställas, alldenstund de Krono 
allmänningar som finnas i närheten af Prestebolet, äro af den 
beskaffenhet, att de icke kunna fredas genom inhägnande, de 
öfversvämmar årligen af högt flodvatten, som bortspolar alla inhägnader; 
dock må det ankomma på Maxime Venerandi Consistorii högt upplysta 
bepröfvande, huruvida Pastor Curtelii förslag, må vara verkställbart[.] 
 
Karesuando Datum, som ofvan 

L. L. Læstadius. 
n.v. visitator. Norra Lappmarks districtet. 
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