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<sida1>          
 
Vördade Broder! 
 
Ärade skrifvelsen med inneliggande 200 Rdr R.mt. har jag i går riktigt 
bekommit med Posten, och ehuru posten nu icke går förr än nästa onsdag, 
skyndar jag dock, att härmed aflägga min förbindligaste tacksägelse jämte 
medföljande Quitto. För Summans användande, skall framdeles redovisas; 
När Carl Johan Grape, som förut var betrodd af Consistorium i Hernösand, 
att förestå Missionärs tjensten i Torneå Lappmark, och måste, genom 
förändringen i Ecclesiastik väsendet i Lappmarken, blifva Nybyggare 
öfverst opp i Jukkasjärvi, under fjellen, får litet tid på sig, så att han kan 
lemna sitt Nybygge i sin Hustrus vård, på en par Månader, för att hålla 
<sida2> Schola först i Björkfors, en stor Egendom tillhörande 
Grosshandlaren Bergman Olsson, som derstädes byggt en Schola och 
underhåller en Scholmästare, vid Namn Mustaparta, för Godset 
underlydande Personal. Man får vidare höra sig före, huruvida Grape, 
genom Någon slags "ormalist" kan få hålla Schola Uti Någon större by i 
Neder Calix Socken. Pastorn i Församlingen är visserligen emot Allt 
"svärmeri" och tål icke heller Læstadii "gemena parti." om hvilket stundom 
står att läsa i Norrbottens Tidningar allehanda Curiosa; men ho vet, om 
han får höra, att Grape är emot separatisterna, hvilka störa Pastorns 
"Samvets[-]frid", kanske han tillåter Grape att försöka hvad han kan. 
Såsom jag redan uti mina föregående bref förmodade, har den Nya 
Visitatorn, gjort sina "Krumbugter" i Consistorium för att få Scholväsendet 
i Torneå Lappmark på en annan <sida3> fot. "Af förekomne anledningar 
har Consistorium i Hernösand anmmodat honom, att utpensionera 18 st 
Lappbarn från Torneå Lappmark" Ehuru Consistorium förut medelst 
meddelande af Kungl. Majts svar å Consistorii förfragningar 
[=förfrågningar], meddelat mig den Underrättelsen, att Kungl. Majt har 
lemnat sitt tillstånd, att näm[n]de Barn få undervisas i Missions Scholan i 
Torneå Lappmark. Jag har Nyligen haft bref från Dr Fjellstedt, hvaruti han 
nämner om Brors bref, som han erhållit: Men han vill att jag skall 
framställa förhallandet [=förhållandet] inför Missions sällskapet. Han 
förmodar att ifrågavarande Scholor "äro sådane, som underhållas af 
Staten, samt att Staten icke vill öfverlemna dessa Scholor åt Någon annan 
Upsigt." Nu är förhållandet sådant att Stats anslaget (540 Rdr Rmt) 
Näppeligen velat förslå till de 18 barnens underhåll 11Sr Rgs om dag på 
hvarje barn, är <sida4> vid min sista redovisning, icke för öfverflödigt att 
lefva af. och endast till mat för Barnen, har hela Stats anslaget hittills 
atgått [=åtgått]. Scholmästaren har ingenting fått deraf. hans arfvode, 
ved ljus och hus hyra, samt öfriga utgifter, hafva blif[-]vit godt gjorde af 
Församlingarnes frivilliga gåfvor till Missions Scholan. Vanligen utgör hela 
omkostnaden, årligen mellan 700 a 800 Rdr. Om nu de 18 Barnen 
utpensioneras på annat sätt, så lider Missions Scholan ingen men deraf; 
det är en stor vinst för Missions Scholan i Ekonomiskt hänseende. Men 
frågan är endast den, om en sådan Missions Schola får existera, sedan de 
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18 Barnen tagas derifrån? Raattamaa fort[-]sätter visserligen sitt på 
begynta verk, men den Nye Visitatorn skall vis[s]t icke underlåta, att göra 
sina framställningar i Consi[-]storio om denna Scholas obehörig[-]het, och 
Skadlighet för Lands[-]orten. Jag innesluter mig i Min Högt ärade Broders 
Gunstbenägna åtanka och förbön. teknar en ringa medarbetare i 
vingården 
 
Pajala 10/10 59. 

L. L. Læstadius. 
_ 
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