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<sida1> [586] [<Ink. 3 aug. 1840> Ankomstdatum till Consistorium] 
 
Till Maxime Venerandum Consistorium! 
i Hernösand. 
 
Utaf bifogade Socknestämmo Protocolls Utdrag inhämtas, att Karesuando 
Församling antagit f.d. Nämdemannen Jonas Henrik Grape till klockare och 
Vaccinateur, emot åtnjutande af 16 Sr Banco af hvarje skattskrifven Lapp 
och Nybyggare, samt 10 Sr 8 rst. af hvarje Sockne inbördes utskylder 
betalande Rök, hvilket sammanräknadt, enligt 1840 års Uppbörds längd, 
utgör circa <sida2> [587] 46 Rdr, 26 Sr 8 rst. Banco, för året. Härvid torde 
likväl den uplysning böra lemnas, att den egentliga Klockare lönen hittills 
icke utgjort mera än 10 S. 8 rst Bco af skattdragande samt 5 Sr 4 rst af de 
Sockne inbördes medel betalande, hvilket enligt 1840 års Upbördslängd icke 
lärer belöpa sig till mera än 29 Rdr Banco; Och har jag trott mig böra till 
Maxime Venerandi Consistorii högt Uplysta bepröfvande hemställa, huruvida 
bemälde Jonas Henrik Grape må undfå Constitutorial å Klockare Sysslan 
utan föregånget val, hvilket egentligen icke kunnat ske i brist af sökande, 
häldst Jonas Grape som är den enda innom Församlingen, hvilken kan 
klockare tjensten förestå, icke anmält sig såsom sökande, utan låtit 
öfvertala sig till tjenstens bestridande af underteknad och församlingen 
gemensamt. Som den egentliga Klockare lönen icke belöper sig till mera än 
29 Rdr Bco, är jag öfvertygad, att ingen sökande anmäler sig, om än flere 
annonseringar skulle ske, och anhåller jag derföre, att Grape må till klockare 
tjensten constitueras. 
 
Karesuando den 16de Julii 1840. 
 

L. L. Læstadius. 
P.L. 

<sida3> [588] 
Utdrag af Socknestämmo Protocollet, hållet vid Karesuando Allmogens 
sammanträde i Prestegården 26te April. 1840. 
- - - 
- - - 
- - - 
§.2. 
S:D: Till denna dags Sockne Stämma, hade äfven Socknemännen, genom 
14 dagar förut upläst kungörelse, blifvit kallade, för att antaga en 
Vaccinateur, enär ingen Klockare för närvarande funnes i Församlingen, som 
kunde till denna tjenst lagligen åläggas. Underteknad förestälde 
församlingens Ledamöter, huruledes det blefve en dubbel kostnad, att 
särskidt löna en Vaccinateur, och dessutom en Klockare; i anledning hvaraf 
det vore vida bättre för Församlingen, att först antaga en Klockare som 
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enligt Författningarne äfven vore förbunden, att bestrida Vaccinations 
befattningen, då ingen särskild vaccinateur funnes. 
 
Församlingen ansåg derföre rådligast, att bevilja f.d. Nämdemannen Jonas 
Henrik Grape i Maunu den lön, som han redan tillförene äskath, i och för 
klockare Sysslans samt Vaccinateurs befattningens bestridande, häldst ingen 
annan innom Församlingen vore, att tillgå, som kunde till klockare antagas, 
sedan förre klockaren begifvit sig till norrige; och då oaktadt 2ne pålysningar 
från Predikstolen samt annoncerande i Stats Tidningen, ingen med 
erforderliga betyg, anmält sig såsom sökande, till den ledig blefna klockare 
tjensten: så beslöt församlingen <sida4> [589] att nu antaga Jonas Henrik 
Grape till Klockare och Vaccinateur, emot åtnjutande af 16 Sr Banco af 
hvarje skattelaggd Lapp och Nybyggare, samt 10 Sr 8 öre samma mynt, af 
de Sockneinbördes betalande, förbehållande sig likväl Jonas Grape, som 
sjelf var närvarande, att få sina resor i och för Vaccinationens befrämjande, 
ersatte af Församlingens Sockneinbördes medel, hvilket äfven beviljades af 
de fleste. Dock skulle han årligen ingifva till kronofogden en af Pastor i 
församlingen verifierad räkning öfver sina resekostnader, i och för 
vaccineringen. men Emedan några bland församlingens Ledamöter nekade 
dessa resors ersättning, och J. H. Grape icke ville åtaga sig någondera 
tjensten, derest han icke finge dessa resor ersatte: så måste i anledning af 
yppad skiljaktighet i meningarne votering företagas, och befanns dervid, att 
6 röster medgåfvo Grape den begärda skjutskostnaden, och en röst bestred 
denna skjutskostnads erläggande. Sålunda vara beslutadt, Upläst och 
vidkändt vara rätt fattad / i Protocollet, intyga: Karesuando datum ut supra. 
(På egna vägnar) L. L. Læstadius. 
H Grape  P.L. 
egenhändigt. 
 
På församlingens vägnar. 
 
Olof Anundsson Mämmi. 
(bomärke.)    Henrik Josephsson Lainio 
Johan Petter Riska  (Bomärke.). 
(Bomärke.)                           Johan Pehrsson Niva 
                                           (Bomärke.) 
 
Enligheten med original Protocollet, attesterar 

L. L. Læstadius. 
P.L. 

_ 
Original / Domkapitlets i Härnösand arkiv / Landsarkivet i Härnösand / 
 
 


