
Examen Gellevare Schola 1858-02-27 

  

År 1858, den 27de Februarii hölls examen i Gellevare Schola med 7 stycken 
frielever, hvilka blifvit underhållne och undervisade af vice Pastorn och 
Scholæmästaren Herr Fredrik Engelmark, hvilken också nu var 
närvarande; och examinerades i följande ordning.  

1mo Lappgossen Juva Pålsson Fangi, född 1845, intagen i Scholan i Mars 
1856, religerades i December samma år för sin tjufnad och andra oarter, 
hade börjat läsa innantill någorlunda, äfvensom utantill Luthers mindre 
Cateches. 

2do Lappgossen Hans Andersson Reus, född 1847, intagen i Scholan i Mars 
1856, kände vid ankomsten till Scholan bokstäfverna, läser nu innantill 
försvarligt, utantill Luthers mindre Cateches jemte Lindbloms förklaring 
deröfver, äfvensom Högströms frågbok. 

3tio Lappgossen Lars Kurasson Kitok, född 1846, intagen i Scholan i Mars 
1856, kände då bokstäfverna, läser nu någorlunda försvarligt innantill, 
utantill Luthers mindre Cateches jemte Lindbloms förklaring samt 
Högströms Frågbok. 

4to Lappflickan Brita Johanna Israels dotter, född 1843, intagen i Scholan i 
Maj 1856, läste då svagt innantill, men läser nu innantill redigt, utantill 
Luthers mindre Cateches, jemte Lindbloms förklaring deröfver till andra 
artikelen. 

5to Lappgossen Thomas Johansson Tjuoiki, född 1848, inskrifven i Scholan 
i Februarii 1857, kände knapt bokstäfverna vid ankomsten, men läser nu 
medelst stafning innantill, utantill Luthers mindre Cateches. 

6to Lappgossen Juva Jonsson Slonja, född 1846, inskrifven i Scholan i 
Februarii 1857, kände vid ankomsten bokstäfverna, läser nu någorlunda 
innantill, utantill som föregående. 

7mo Mickel Pehrsson Vänkir, född 1847, intagen i Scholan i Mars 1857, 
kände vid ankomsten bokstäfverna, läser nu stafvande innantill, utantill 
som föregående. 

8vo Lappflickan Lisa Greta Olofs dotter Joikam, född 1846, inskrifven i 
Scholan i Junii 1857, kände vid ankomsten bokstäfverna, läser nu 
någorlunda innantill, utantill som föregående. 

Af dessa barn skulle tre dimitteras. 

Barnen intygade att de blifvit väl födda och klädda. 

Gellevare, datum som ofvan. 

L. L. Læstadius 

n.v. Visitator i Norra Districtet 
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