
Examen Gellevare Schola 1856-03-03 

År 1856, den 3dje Mars, hölls examen i Gellevare Schola med Sju stycken 
frielever som blifvit underhållne och undervisade af vice Pastorn och 
Scholmästaren, Herr Fredrik Engelmark, som också vid detta tillfälle var 
närvarande. 

S.D. Inkallades och förhördes förenämnde barn i följande ordning: 

1mo Lappflickan Kajsa Lisas dotter, född 1841, inskrifven i Scholan i April 
1854, kände vid ankomsten bokstäfverna, läser nu försvarligt innantill, 
utantill Luthers mindre Kateches jemte Svebilii förklaring deröfver, 
äfvensom Högströms frågbok. 

2do Lappnybyggaresonen Jakob Israelsson, född 1843, intagen i Scholan i 
Julii 1854, kände vid ankomsten bokstäfverna, läser nu någorlunda 
innantill, utantill Luthers mindre Kateches, jemte Lindbloms förklaring 
deröfver, äfvensom Högströms frågbok. 

3tio Lappflickan Ingrid Ers dotter Hoggats, född 1843, intagen i Scholan i 
Mars 1854, kände vid ankomsten bokstäfverna, läser nu någorlunda 
innantill, utantill Luthers mindre Kateches jemte Lindbloms förklaring 
deröfver äfvensom Högströms frågbok. 

4o Panna Abmutsson Viltog, född 1847, intagen i Scholan Februarii 1855 
och hade då börjat med innanläsning, läser nu någorlunda innantill, 
utantill Luthers mindre Kateches jemte Svebilii förklaring deröfver, 
äfvensom Högströms frågbok. 

5to Lappflickan Maggi Johans dotter Tjuiki, född 1845, intagen i Scholan i 
Februarii 1855, kände icke bokstäfverna vid ankomsten, kan nu stafva och 
läser utantill Luthers mindre Kateches. 

6o Lappflickan Ingrid Pehrs dotter keinil, född 1844, intagen i Scholan i 
Februarii 1855, kände vid ankomsten bokstäfverna, kan nu stafva[.]  

7o Lappgossen Anders Andersson Skaltje, född 1842, intagen i Scholan i 
April 1855, kände vid ankomsten bokstäfverna, läser nu dåligt innantill. 

Ehuru dessa barn i allmenhet hade dåligt begrepp, ansågs dock 
nödvändigt, att dimittera de fyra förstnämde, för att gifva rum åt andra. 
Barnen intygade att de icke lidit någon brist, hvarken på kläder eller föda. 

Gellevare Schola, datum som ofvan. 

L. L. Læstadius. 

n.v. Visitator i norra Lappmarks districtet. 

 

 

 

 

_ 
Original / Domkapitlets i Härnösand arkiv / Landsarkivet i Härnösand / 


