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År 1856 den 14 Februarii, hölls af undertecknad examen med de lappbarn,
som [genom] Statens bekostnad underhållas och undervisas uti Arjeplougs
såkallade Kronschola. Närvarande Scholæmästaren och vice Pastorn Herr C.
N. Fjellström.
S.D. Inkallades och förhördes barnen i följande ordning.
1o Lappgossen Anders Henricsson, född 1838, inskrifven i Scholan den 24de
Junii 1854; Kände vid ankomsten bokstäfverna och kunde stafva
någorlunda, läser nu försvarligt innantill, utantill Luthers mindre Kateches
jämte Lindbloms förklaring deröfver, äfvensom Högströms Frågbok.
2o Lappgossen Clemet Sjulsson, född 1844, inskrifven i Scholan den 24 Junii
1854, kände vid ankomsten bokstäfverna och kunde stafva någorlunda,
läser nu försvarligt innan till, utantill Luthers mindre Cateches jämte
Lindbloms förklaring deröfver, äfvensom Högströms Frågbok.
3o Lappflickan Maja Cajsa Månsdotter, född 1843, inskrifven i Scholan
den 9de Julii 1854, kände vid ankomsten bokstäfverna, läser nu innantill
någorlunda, utantill Luthers Kateches.
4o Lappgossen Sjul Lars Andersson, född 1845, inskrifven i Skolan den 5te
October 1854, kände vid ankomsten bokstäfverna, läser nu innantill
försvarligt, utantill Luthers mindre Kateches.
5o Lappflickan Elsa Brita Pers dotter, född 1838, inskrifven i Scholan
den 26te November 1854 kunde vid ankomsten läsa litet utantill; men läser
nu försvarligt innantill, utantill Luthers mindre Kateches jemte Lindbloms
förklaring deröfver, äfvensom Högströms frågbok.
6o Lappgossen Lars Enarsson, född 1838, inskrifven i Scholan den 13de
Februarii 1855, kände icke bokstäfverna vid ankomsten, men läser nu
innantill någorlunda, utantill Luthers mindre Kateches samt Högströms
frågbok.
Ehuru dessa barn befunnos hafva svagt begrepp, ansågs dock tre stycken
böra dimitteras för att gifva rum åt andra.
Barnen intygade, att de icke lidit brist hvarken på kläder eller föda.
Scholan tycktes vara i godt stånd. Wid detta tillfälle anhöll Scholmästaren
och vice Pastorn Herr C. N. Fjellström, att de hus, som på företrädarens
egen bekostnad, blifvit byggde, måtte utlösas af Staten för Scholans
räkning; dock måste undertecknad i afseende på denna sista anmälan,
underrätta Maxime Venerandum Consistorium derom, att Fjellströms
företrädare E. A. Lindahl på egen bekostnad låtit uppbygga dessa hus,
hvilka byggnader begagnades af honom såsom Scholhus, den tid då ingen
annan Scholbyggnad fanns i Arjeploug; men sedan nu Scholbyggningen
dersammastädes blifvit färdig byggd, tyckes dessa hus icke vara alldeles
nödvändiga för Scholan, och hemställandes alltså till Maxime Venerandi
Consistorii upplysta bepröfvande, huruvida Herr Pastor E. A. Lindahl må
kunna åläggas att sjelf bestämma om dessa hus föryttrande till hugade
Speculanter, efter hvilkas försäljning, bemälte Lindahl tyckes böra erhålla
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ersättning af Staten för de omkostnader han nedlagt på dessa hus, såvida
han kan bevisa att försäljningssumman understiger de omkostnader han
bevisligen varit tvungen att vidkännas i och för uppbyggandet af de nämde
husen.
Slutligen anmärkte nu[-]varande Scholmästaren och vice Pastorn, Herr C.
N. Fjellström, att ingen laga syn blifvit hållen å Scholans hus, sedan de
blifvit färdigbyggda; men att han icke heller vågade begära någon sådan
syn, af fruktan för hans krafter öfverstigande omkostnader; och hemställes
alltså af undertecknad till Maxime Venerandi Consistorii upplysta
bepröfvande, huruvida laga syn å nämde Schola anses vara oundgängligen
nödvändig, på en sådan ort, hvarest Domaren är så aflägset boende.
Arjeplougs Schola som ofvan.
L. L. Læstadius.
n.v. Visitator i norra
Lappmarks Districtet.
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