Examen Gellevare Kron Schola 1852-03-01
<sida 1>
År 1852, den 1sta Martii, hölls examen med de Scholbarn och fri-elever,
som blifwit undervisade i Gelleware Kron-Schola under loppet af år 1850
och 1851. Närvarande Scholmästaren och vice Pastorn Herr Johan
Laestadius
S.D. Examinerades de närvarande Scholbarnen i följande ordning.
1mo Lappgossen Pawal Jansson Pidtja, född 1839, inskrifven i Scholan uti
Mars 1850, kände wid ankomsten bokstäfwerna, läser nu med färdighet
innantill, utantill abc. boken, Högströms frågbok samt Luthers mindre
Cateches, jemte Lindbloms förklaring till tredje Hufvudstycket.
2o Lappflickan Brita Pehrs dotter Paju, född 1836, inskrifwen i Scholan uti
Mars 1850, kunde wid ankomsten ingenting läsa; men läser nu dåligt
innantill, utantill abc boken, Högströms frågbok samt Luthers mindre
Cateches.
3o Lappflickan Catharina Matts dotter Jumik, född 1826, inskrifwen i
Scholan 1850, hade vid ankomsten börjat läsa; läser nu dåligt innantill,
utantill som föregående.
4to Lappgossen Petter Andersson Skauttja, född 1837, inskrifwen i Scholan
uti Mars 1850, kände icke wid ankomsten bokstäfwerna, men läser nu
dåligt innantill, utantill som föregående.
5o Lappgossen Lars Jonasson Tjuoiki, född 1841, inskrifven i Scholan uti
Mars 1851, kände wid ankomsten bokstäfverna; men läser nu någorlunda
innantill, utantill som föregående.
6to Lappgossen Anders Pålsson Fangi, född 1840, inskrifwen i Scholan
1851, kände vid ankomsten bokstäfwerna, läser nu någorlunda innantill,
utantill som föregående.
7mo Lappgossen Petter Anundsson Skano, född 1839, inskrifwen i Scholan
uti Mars 1851, kände wid ankomsten bokstäfwerna, och läser nu dåligt
innantill, utantill som föregående.
8vo Lappflickan Catharina Pannats dotter Nalli, är nyligen inskrifwen i
Scholan.
Ibland dessa hafva Sju warit fri-elever och den åttonde har bevistat
Scholan på Egen kost. Ingen af dessa barn hade wunnit den insigt i
Christendomens hufwudsanningar, att de kunna med fördel begagna
Skrift-Scholan, likwäl och då många hade bevistat Scholan i twå år,
äfwensom många barn finnas i Församlingen som behöfwa undervisning,
ansågs nödigt, att de bäst försigkomna skulle hemförlofwas och andra i
deras ställe i Scholan intagas.
Alla fri-elever som nu åtnjutit kost och underwisning wid Scholan
intygade, att de fått tillräcklig
<sida2>
föda och beklädnad.
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Slutligen anmälte Scholmästaren och vice Pastorn Herr Johan Læstadius,
att den Stat som är anslagen till Scholbarnens underhåll, är ganska
otillräcklig, isynnerhet nu, då renkött och andra sofwelvaror äro uti högt
pris.
Gellivare, datum som ofvan
L. L. Læstadius
n.v. Visitator
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