
Examen Gellivare Schola 1854-02-27 

<sida1> 
År 1854 den 27de Februarii, hölls examen med Sju stycken frielever, som 
blifvit underhållne och undervisade i Gellevare Schola. Närvarande vice 
Pastorn och Scholmästaren Johan Læstadius. 

S.D. Sedan barnen blifvit samlade i Scholrummet, förhördes de i den 
ordning de blifvit i Scholmatrikeln inskrifne, nemligen 

1mo Lappgossen Erik Eriksson Vänni, född 1838, inskrifven i Scholan i Mars 
1852.kände vid ankomsten till Scholan endast bokstäfverna; men läser nu 
med färdighet innantill, utantill Luthers mindre Cateches jemte Högströms 
frågbok.  

2do Lappflickan Inga Michels dotter Staura, född 1836, inskrifven i Scholan 
i Mars 1852, kände vid ankomsten till Scholan endast bokstäfverna, läser 
nu dåligt innantill, utantill Luthers mindre Cateches och Högströms 
Frågbok, men har dåligt Begrepp. 

3o Lappgossen Erik Andersson Skaltje, född 1840, inskrifven i Scholan 
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i Mars 1853, kände då bokstäfverna, läser nu någorlunda innantill och 
utantill som föregående; men har dåligt begrepp. 

4o Lappflickan Cajsa Pannas dotter Skaltje, född 1842, inskrifven i Scholan 
i Mars 1853, kände då bokstäfverna, läser nu någorlunda innantill, utantill 
som föregående och har dåligt begrepp. 

5o Lappflickan Cajsa Påls dotter Tjógni, född 1841, inskrifven i Scholan i 
Mars 1853, kände vid ankomsten till Scholan bokstäfverna; men läser nu 
någorlunda innantill, utantill som föregående och har dåligt begrepp. 

6o Lappflickan Stina Michels dotter Tirri, född 1842, inskrifven i Scholan i 
Mars 1853, kände då endast bokstäfverna; men läser nu dåligt innantill, 
utantill som föregående, har dåligt begrepp. 

7o Lappgossen Anund Anundsson Koltik född 1840, inskrifven i Scholan i 
April 1853 och kände icke vid ankomsten bokstäfverna. 

Alla dessa barn äro i synnerhet på begreppets vägnar, svage; men som uti 
församlingen finnes mellan 20 á 30 fattige Lappbarn som skulle behöfva 
undervisning, så ansågs lämpligast, att Sex stycken skulle dimitteras och 
giva rum åt andra. 

Gellivare datum som ofvan. 

L. L. Læstadius 

n.v. Visitator i Norra Districtet 
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