Examination Vittangi 1856-02-15 ( P. L. Stenborg )
<sida1>
Protocoll, hållet vid förhöret med de barn af Lappmanna allmogen i
Jukkasjärvi Lappmarks Församling, nio till antalet, hvilka på allmän
Sockenstämma blifvit utsedda att kostnadsfritt åtnjuta undervisning i
Mission-Skolan under wintern 1856, vid Skolans öppnande i Wittangi den
15de Februari 1856.
S:D: anställdes förhör med skolbarnen och befanns deras insigt vara som
följer:
Enkan Kristina Olsdotter Poidnaks dotter Katrina ifrån Kaalaswuoma är
född den 13de Maj 1845 och stafvade någorlunda i ABCBoken samt kunde
utantill Fader wår, Trosbekännelsen och de 10 Budorden.
Hindrik Andersson Mangis dotter Gun[-]nar ifrån Saarivuoma är född den
14de Augusti 1841 och hade läst utantill Luthers lilla katekes men var klen
i innanläsningen.
Anders Nilsson Sarris son Olof ifrån Talma är född den 22dra Januari 1843
och stafvade någorlunda utantill.
Jon Pärsson Svonnis son Anders ifrån Talma är född den 14de September
1837 och läste utantill någorlunda första hufvudstycket i Luthers lilla
Katekes, men var klen i innanläsningen.
Pär Jonsson Gunnars son Jonas ifrån Saarivuoma är född den 15de April
1843 och läste innantill någorlunda samt utantill ABCBoken.
Knut Andersson Mangis dotter Ingrid
<sida2>
ifrån Saariwuoma är född den 15de April 1844 och stafvade nagorlunda
samt kunde utantill Fader wår och Trosbekännelsen.
Mikkel Påhlsson Skautjas son Lars Petter ifrån Kaalaswuoma är född den
13de Nov. 1843 och stafvade någorlunda samt kunde utantill ABCBoken.
Jon Larsson Pingis son Lars ifrån Rautaswuoma är född den 25te Oktob.
1843 och kunde utantill Fader wår samt war klen i stafningen.
Anders Andersson Påkkas dotter Margretha är född den 23 Juni 1843 och
stafvade någorlunda samt kunde utantill ABCBoken.
Begreppet befanns hos samtliga barnen wara outveckladt, men hjertat var
hos de flesta genom kristeliga föräldrars omsorg förberedt för den
lefvande trons upptändande, och en och annan kunde med frimodighet
aflägga wittnesbörd om sin benådning; intygar, dag som ofvan,
P. L. Stenborg.
t.f. Pastor.
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