Inspektion av skolbyggnaden i Arjeplog 1858-02-11
<sida1>
I öfverensstämmelse med Maxime Venerandi Consistorii till under tecknad
meddelade Protocolls utdrag af den 30de Januarii 1857 angående Syn å
det nybyggda Scholæ huset i Arjeploug, hvilket Scholæhus blifvit
förfärdigadt af nu varande Pastor i Fredrika E. A. Lindahl, företogs och
verkställdes förenämnde syn, af undertecknad den 11te Februari 1858,
med biträde af i orten kunnige män, nemligen Nämndemännen Olof
Olofsson i Kuruqvick samt Johan Johansson Sundström i Raktjälen, och
aflopp syneförrättningen som följer.
I saknad af ritning, som upgafs vara hos Pastor Lindahl i Fredrika,
uppmättes Scholhusbyggnaden till längd, höjd och bredd och befanns
byggnaden utvändigt vara 35 alnar lång, 15 alnar bred emellan knutarne,
höjden ifrån stenfoten till takbandet, 6 alnar och 21 tum, — Scholsalen
15½ alnar lång, 8 alnar 22 tum bred, 4 alnar och 21 tum hög.
Scholkamrarne hvardera 7 alnar tre qvarter lång, 5 alnar tre tum bred, 4
alnar 21 tum hög. I båda kamrarne fanns kakelugn med rör af brändt
tegel. Kökskammaren och Sängkammaren på nordvästra gafveln,
hvardera fem alnar och 17 tum breda, 7½ alnar lång, försedda med
kakelugnar i godt stånd. Scholmästarens rum nio alnar långt, Sju alnar tre
qvarter bredt försedd med kakelugn i godt stånd.
Köket beläget i midten af byggningen, har samma längd och bredd som
Scholmästarens rum. En Tambur belägen emellan Scholmästarens rum
och Scholsalen 11 alnar lång 5 alnar bred. Uti Tamburen finnes ett kontor
eller skrubb. Fyllningen på varmtaken tycktes vara försvarlig. En liten
Förstuga emellan Scholsalen och köket. Inga bräder finnas på takåsarne.
Inga taklistor i Scholsalen och kamrarne. Öfra taket är täckt med näfver
och takved. Läker icke.
Dubbla golf finnas i alla rum, dock anmärktes, att sådana golf icke stå bi i
längden. Taklistor finnas icke i Scholrummen.
Wid syneförrättningen anmärktes, att alla väggar voro dåligt timrade, att
väggsåtorne på flere ställen voro öppna, så att hela handen kunde
inträdas i väggsåtorne, hvadan rummen befunnos vara mycket kalla till
afhjelpande af denna olägenhet ansågs alla rummen böra rappas, hvartill
synemännen ansågo erfordras materialier och arbete för 150 Rdr Rgsr
Scholmästaren Herr C. N. Fjellström ansåg nödigt, att brädslå byggningen
utvärtes, hvartill synemännen ansågå erfordras 600 stycken bräder a 12
Sr stycket 150 Rdr, samt 5000 stycken 4ra tums spik 43 Rdr 38 Sr samt
för arbetet vid brädfordringen 120 dagsverken a 1 Rdr 24 Sr för
dagsverke
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180 Rdr Rgsr
Innehafvaren anmärkte att, till undvikande af golfdrag, som nu
öfverklagas, borde en så kallad fastgål inrättas, hvartill synemännen
ansågo kostnaden i materialier och arbete bestiga till 300 Rdr Rgsr. Dörrar
och lås äro i godt stånd. Ladugården bestående af Fähus och Foderlada,
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samt portlider, har innehafvaren C. N. Fjellström inköpt af företrädaren för
150 Rdr Rgs, hvarföre fordras ersättning. Ett stall är uppsatt af nu
varande innehafvaren och kostar 90 Rdr, hvarföre fordras ersättning.
Bryggstugan bestående af tre rum, har nu varande innehafvaren inköpt af
företrädaren för 330 Rdr, hvarföre fordras ersättning.
Sålunda vara besigtigadt uppläst och erkändt, intygas af, datum som
ofvan
L. L. Læstadius
Olof Olofsson (Egenhändigt)
Johan Sundström (Egenhändigt)
Hvad sålunda blifvit under syneförrättningen upplyst, angående
ladugården, hvilken utan gensägelse anses vara för Scholmästarens
hushåll och Scholbarnen behöflig, vågar undertecknad till Maxime
Venerandi Consistorii upplysta pröfning hemställa, huruvida den af nu
varande innehafvaren C. N. Fjellström fordrade ersättningen 150 Rdr Rmt,
må kunna beviljas; men i afseende på den fordrade ersättningen för de
tre särskilta rum, hvilka uti Syneprotocollet förekomma under namn af
bryggstuga, så, ehuru dessa rum voro på sätt och vis nödvändiga för
företrädaren, Herr Pastor E. A. Lindahl, under den tid han på Statens
bekostnad började bygga nu afsynade Scholbyggning, anser jag dock för
min del dessa rum vara för Scholan alldeles öfverflödiga, hälst
Scholbyggningen nu innehåller så många rum, att en Scholmästare i
lappmarken bör vara därmed väl belåten, och vågar jag i anledning deraf
hemställa till Maxime Venerandi Consistorii upplysta pröfning, huruvida
dessa rum må kunna försäljas på Auction och endast skilnaden i
köpesumman och Auctionssumman, ersättas af Staten till nu varande
innehafvaren C. N. Fjellström, i händelse Auctions inropet understiger
inköpssumman.
Pajala den 29de Junii 1858.
L. L. Læstadius.
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