
Examen i Jockmocks Schola 1854-02-20 

<sida 1> 
År 1854 den 20de Februarii hölls examen i Jockmocks Schola med Sex st. 
Lappbarn, hvilka i egenskap af frielever blifvit tid efter annan intagne i 
Scholan och undervisade af Scholmästaren Ulric Sundelin, som var 
närvarande, jemte Scholans Inspector, Herr Pastor Gustaf Westerlund och 
rese Katecheten Holmbom[.] 

S.D. Upropades barnen i den ordning de blifvit i Scholans förevisade 
matrikel inskrifne. 

1o Lappgossen Nils Petter Olofsson Sikal, född 1840, inskrifven i Scholan 
den 25te December 1852. Kände endast bokstäfverna vid ankomsten till 
Scholan; men läser nu någorlunda redigt innantill[,] utantill Luthers 
mindre Cateches jemte Lindbloms förklaring deröfver till Femte budet,  
äfvensom Högströms frågbok. 
<sida2> 

2o Lappgossen Nils Paulus Larsson Lenta, född 12/12 1839, inskrifven i 
Scholan den 17de Januarii 1853, vid hvilken tid han kände bokstäfverna; 
men läser nu med färdighet innantill, utantill Luthers mindre Cateches 
jemte Svebilii förklaring till 5 Budet samt Högströms frågbok.  

3o Lappgossen Henric Olofsson Ribja, från Turpen, född 11/4 1840, 
inskrifven i Scholan den 6te Mars 1853, kände icke bokstäfverna vid 
ankomsten till Scholan; men läser nu någorlunda innantill, utantill Luthers 
mindre Cateches till en del samt Högströms frågbok till tredje 
hufvudstycket. 

4o Lappgossen Paulus Larsson Julkus, född 8/4 1833; inskrifven i Scholan 
den 5e Mars 1853, kände ej bokstäfverna vid ankomsten till Scholan; men 
har nu lärt sig att stafva, läser utantill A. b c. boken, och Luthers Mindre 
Cateches, till Andra hufvudstycket. 

5o Lappflickan Ella Anunds dotter från Sjocksjock, född den 4de November 
1836, inskrifven i Scholan den 3dje October 1853, kände bokstäfverna vid 
ankomsten till Scholan och hade börjat stafva; men läser nu medelst 
stafning innantill, utantill A. b c. boken och första hufvudstycket i Lilla 
Catechesen 

6o Lappgossen Anund Anundsson Nastek, född den 12/9 1842, inskrifven i 
Scholan den 27de December 1853, kände vid ankomsten till Scholan det 
mindre Alfabetet och har nu börjat stafva. 

Efter Examens slut tillfrågades barnen om de hade blifvit försedde med 
mat och kläder af Scholmästaren, hvartill barnen svarade: ja. De två 
förstnämnda barnen ansågs ega den underbyggnad i Christendoms 
kunskapen, att de kunde dimitteras och gifva rum åt andra, så mycket 
helldre som Herr Pastor Westerlund intygade, att omkring 30 fattiga 
Lappbarn funnos i församlingen, som behöfde undervisning. Jockmock, 
datum som ofvan. 

L. L. Læstadius 
n.v. visitator i norra districtet. 
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I anledning af Maxime Venerandi Consistorii skrifvelse af den 2dra Mars 
1853, meddelades nu efter slutad examen, Scholmästaren Sundelin 
lämpliga föreställningar för hans, genom sina till Maxime Venerandum 
Consistorium ingifna Klagoskrifter ådagalade stridslystnad och fiendtliga 
sinnesstämning emot Embetsbröder, hvilket härmed betygas af Jockmock 
den 20de Februarii 1854. 

L. L. Læstadius. 
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