Examen Arjeplog skola 1858-02-12
År 1858, den 12te Februarii, hölls examen med 6 st fri elever i Arjeplougs
Schola, hvilka derstädes blifvit inskrifne på olika tider; och examinerades
barnen i följande ordning, i närvaro af Herr Pastor Winnberg, hvilken af
Maxime Venerandum Consistorium blifvit föro[r]dnad, att förestå
lappskolan härstädes från den 1sta Maj 1857. Monitören Anders Stenvall,
som egentligen undervisat barnen, var äfven närvarande.
S.D. I enlighet med en af Herr Pastor Winnberg framlemnad förteckning
förhördes barnen i följande ordning
1mo Lappgossen Nils Andersson, född 1846, inskrifven i Scholan 1855 i
Februarii: läste vid ankomsten ab.c. boken utantill, men var dålig i
innanläsning; läser nu innantill med färdighet, utantill Luthers mindre
Cateches, jemte Lindbloms förklaring deröfver, samt Högströms frågbok,
men har icke förmåga att göra redo för det lästa styckets innehåll
2do Lappflickan Inga Jacobsdotter Njarg, född 1844, inskrifven i Scholan i
Mars 1855, läste vid ankomsten abc boken innantill: läser nu innantill
försvarligt, utantill som föregående; men har dåligt begrepp.
3tio Oäkta lappflickan Anna Christina från Lahteo [Læhteo?], född 1849,
inskrifven i Scholan i October 1856, läste vid ankomsten abc. boken: läser
nu redigt innantill; utantill Luthers mindre Catekes jemte Lindbloms
förklaring
4to Lappgossen Lars Larsson från Mavasvuoni, född 1846; inskrifven i
Scholan i Februarii 1857, kände vid ankomsten bokstäfverna; men läser
nu svagt innantill, utantill Högströms frågbok.
5to Lappflickan Ella Maria Anders dotter från Mavasvuoni, född 1848,
inskrifven i Scholan i Mars 1857, läste [<nu> överstrykt ord] abc. boken
innantill vid ankomsten, läser nu någorlunda redigt innantill, utantill
Luthers mindre Cateches jemte Lindbloms förklaring deröfver.
6to Lappflickan Magdalena Sjuls dotter från Semisjaur, född 1846,
inskrifven i Scholan i April 1857, läste vid ankomsten abc boken innantill:
läser nu svagt innantill, utantill Luthers mindre Cateches jemte Svebilii
förklaring till andra hufvudstycket.
Som hvarken Herr Pastor Winnberg eller Catecheten Stenvall eller någon
annan välfräidad [välfrejdad] person kunde åtaga sig att underhålla
Scholbarnen, med annat vilkor, än Scholbordets begagnande, hvilket nu
var på Kammar Collegii föranstaltande utarrenderat, så måste nu dessa
barn hemförlofvas till sina föräldrar den 1a Maj eller när föräldrarne anse
lämpligast att Barnen afhämta.
Barnen intygade, att de blifvit väl försedde med kläder och föda.
Arjeplougs Schola, som ofvan.
L. L. Læstadius.
n.v. Visitator i Norra Lappmarks Districtet.
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