
Examen Gellevare Schola 1850-03-04 

<sida1> 
Den 4de Martii 1850, hölls af undertecknad Examen med de Sju frielever 
som under loppet af åren 1848 och 1849 blifwit intagne uti Gelleware 
Kronschola. Närwarande vice Pastorn och Scholmästaren Johan Læstadius 
samt Catecheten Keinström. 

S.D. Barnen förhördes i den ordning de blifwit uti Scholan intagne; 
deribland förekom. 

1mo Lappflickan Cati/Catharina Pehrs dotter Pudja, född 1834, intagen i 
Scholan uti Februarii månad 1848, kände icke bokstäfwerna wid 
ankomsten till Scholan: läser nu dåligt innantill; utantill lilla Ca[te]chesen 
samt Högströms frågbok. 

2do Lappflickan Catharina Påls dotter Ulluk, född 1835, intagen i Scholan 
uti Mars månad 1848: kände icke bokstäfwerna wid ankomsten: läste nu 
innantill dåligt, utantill lilla Ca[te]chesen och Högströms frågbok. 

3tio Lappgossen Thomas Nilsson Suorra, född 1834; intagen i Scholan i 
April 1849; kände knappt bokstäfverna vid ankomsten: läser nu 
någorlunda innantill, 
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utantill lilla Catechesen och Frågboken. - 

4to Lappgossen Pål Pålsson Rawok, född 23/11 1834, intagen i Scholan i 
april 1849: kände bokstäfwerna wid ankomsten, läser nu innantill dåligt, 
utantill lilla Catechesen och Högströms Frågbok. 

5to Lappgossen Olof Pannasson Stalka, född 1838, intagen i Scholan i April 
1849; kände icke bokstäfwerna wid ankomsten: läser abc boken utantill 
samt lilla Catechesen innantill. 

6to Lappflickan Inga Pehrs dotter Kågga, född [datum saknas] intagen i 
Scholan i April 1849; kände icke bokstäfwerna: läser nu abcboken utantill, 
samt lilla Catechesen innantill. 

7mo Lappgossen Michel Knutsson Massja född 1839, intagen i Scholan i 
April 1849: läser som föregående. 

Ingen af dessa barn ägde den kunskap uti innanläsning och 
förståndsutweckling, att de kunde med fördel begagna Skriftscholan. 
Likwäl och med afseende på det stora antal barn, som behöfwa 
underwisning, ansågs nödigt, att tre stycken af de mäst försigkomna 
borde lemna 
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plats för andra, som anses wara uti ännu större behof af underwisning, 
och alldenstund större antal barn wilja blifwa frielever, än 
omständigheterna medgifwa, ansågs, i afseende på walet emellan dem, 
som böra såsom frielever intagas, i främsta rummet afseende hafwas å 
föräldrarnes fattigdom, dernäst borde äfwen afseende hafwas å fader och 
moderlösa barn. 
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Ingen klagan öfver dålig föda eller elak behandling förspordes å barnens 
sida. Gellevare den 4de mars 1850.  

L. L. Læstadius. 

n.v. Visitator 
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