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<sida1> 
År 1854 den 11te Mars, hölls af undertecknad examen med de fattiga 
Lappbarn, hvilka på Statens bekostnad njuta underhåll och undervisning 
uti Missionscholan i Torneå Lappmark, under ledning af f.d. Katecheten 
Johan Raattamaa, hvilken äfven var närvarande. Missionsscholan hölls vid 
denna tid uti Ullati by inom Gellivare Sockens område. 
 
S.D. Sedan en kort morgonbön blifvit hållen, förhördes barnen i följande 
ordning, nemligen först de fattiga Lappbarn, som af Pastors[-]embetet i 
Kaaresuando blifvit utsedde, att intagas i Missionscholan. 
 
1o Lappgossen Pehr Josephsson Labba, född 1844, inskrifven i Scholan 
den 16de Januarii, kände knappt bokstäfverna vid ankomsten till Scholan; 
men har nu lärt sig att stafva och lägga ihop meningarne, och läste vid 
terminens slut A.b.c. boken utantill; men har svagt begrepp. 
 
2o Lars Nilsson Orpus, född 1842, intagen i Scholan den 16de Januarii och 
kände då endast bokstäfverna; men läser nu dåligt innantill och vid 
terminens slut kunde han läsa A.b.c. boken och Luthers mindre Cateches 
utantill, men har ännu svagt begrepp. 
 
3o Lappflickan Brita Maria Johans dotter Nutti, född 1840, intagen i 
Scholan den 16de Januarii, kunde vid ankomsten till Scholan stafva och 
lägga ihop meningarne; men läser nu någorlunda redigt innantill och vid 
terminens slut hade hon lärt sig att läsa utantill A.b.c. boken och Luthers 
mindre Cateches jemte Svebilii förklaring deröfver till Tredje 
Hufvudstycket: begreppet är någorlunda. 
 
4o Lappgossen Gustaf Nilsson Nutti, född 1841. intagen i Scholan den 16de 

Januarii; kunde vid ankomsten till Scholan bokstäfverna och hade börjat 
stafva; men kan nu lägga ihop stafvelserna redigt och vid terminens 
<sida2> 
slut hade han lärt sig att läsa utan stafning sagta [sakta] innantill, utantill 
A.b.c. boken jemte Luthers mindre Cateches; men har ännu svagt 
begrepp. 
 
5o Lappgossen Johan Gustaf Guttormsson Nutti, född 1838, intagen i 
Scholan den 16de januarii och kände vid ankomsten till Scholan bok-
stäfverna; men kan nu stafva och lägga ihop meningarne; och kunde vid 
terminens slut, läsa redigt innantill, utantill A.b.c. boken, Luthers mindre 
Cateches jemte Svebilii förklaring deröfver till Andra Hufvudstycket; men 
har ännu svagt begrepp. 
 
6o Lappflickan Stina Anders dotter maronen, född 1842, intagen i Scholan 
den 16de Januarii; kunde vid ankomsten till Scholan stafva; men läser nu 
någorlunda redigt innantill, och vid terminens slut, läste hon utantill A.b.c. 
boken. Luthers mindre Cateches jemte Svebilii förklaring deröfver till 
andra Tros-Artikeln och har någorlunda godt begrepp. 
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7o Lappflickan Anna Greta Nils dotter Maronen, född 1832. Intagen i 
Scholan den 16de  Januarii, kände knappt bokstäfverna vid ankomsten till 
Scholan; men kan nu stafva och vid terminens slut läste hon dåligt 
innantill, utantill intet och har dåligt begrepp. 
 
8o Lappflickan Greta Nils dotter Maranen, född 1838, intagen i Scholan 
den 16de Januarii; kunde knappast bokstäfverna vid ankomsten till 
Scholan; men har nu lärt sig att stafva, och vid terminens slut, läste hon 
utantill A.b.c. boken; men har dåligt begrepp. 
 
9o Lappflickan Ella Mårtens dotter Nutti, född 1844, intagen i Scholan den 
16de Januarii; kunde vid ankomsten till Scholan stafva och lägga ihop 
meningarne; men läser nu med färdighet innantill, och vid terminens slut, 
läste hon utantill A.b.c. boken och Luthers mindre Cateches jemte Svebilii 
förklaring deröfver till Åttonde Budet. 
 
Dernäst förhördes de fattiga Lappbarn, som voro ut- 
<sida3> 
sedda af Pastorsembetet i Jukkasjärvi, hvilka dock saknade åldersbetyg. 
 
1o Lappflickan Susanna Henriksdotter Mangi eller Hädjär vid pass 13 år 
gammal, intagen i Scholan den 16de Januarii, läste vid ankomsten till 
Scholan dåligt innantill; men läser nu redigt innantill och vid terminens 
slut kunde hon läsa utantill A.b.c. boken och Luthers mindre Cateches 
jemte Svebilii förklaring deröfver till Andra Hufvudstycket, har någorlunda 
godt begrepp. 
 
2o Lappgossen Michel Larsson Sunna vid pass 12 år gammal, intagen i 
Scholan den 16de Januarii, kunde vid ankomsten till Scholan stafva och 
lägga ihop; men läser nu dåligt innantill och vid terminens slut, hade han 
lärt sig att läsa utantill A.b.c. boken, Luthers mindre Cateches, har svagt 
begrepp. 
 
3o Lappgossen Lars Michelsson Skautja vid pass 11 år gammal, intagen i 
Scholan den 16de Januarii, kände vid ankomsten till Scholan knappast 
bokstäfverna; men kan nu stafva och lägga hop, och läste vid terminens 
slut A.b.c. boken. 
 
4o Lappgossen Olof Nilsson Nia, intagen i Scholan den 16de Januarii, läste 
vid ankomsten dåligt innantill; men läser nu med färdighet innantill och 
vid terminens slut kunde han läsa utantill A.b.c. boken och Luthers lilla 
Cateches jemte Svebilii förklaring deröfver till andra Hufvudstycket; har 
godt begrepp. 
 
5o Lappflickan Anna Cajsa Jons dotter Nia, vid pass 17 år gammal, intagen 
i Scholan den 16de Januarii, läste vid ankomsten och äfven nu rent 
innantill, Vid terminens slut har hon lärt sig att läsa, utantill A b.c. boken 
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och Luthers mindre Cateches jemte Svebilii förklaring deröfver till Andra 
Tros-Artikelen och har godt begrepp. — 
 
6o Lappflickan Ingrid Gunnars dotter Matti, intagen i Scholan den 16de 
Januarii, kunde vid ankomsten stafva och lägga hop; men har sedermera 
varit sjuk under Scholterminen, och under väntan på hennes tillfrisk-
nande, har icke heller något annat barn kunnat fås i stället. 
 
7o Lappflickan Ella Pehrs dotter Gunnare vid pass 16 år gammal, intagen i 
Scholan den 16de Januarii, hade vid ankom[-] 
<sida4> 
sten till Scholan börjat stafva och lägga hop; men äfven hon har varit sjuk 
under Scholterminen och har således icke kunnat lära mycket. 
 
8o Lappgossen Nils Andersson Pokka, vid pass Tretton år gammal, intagen 
i Scholan den 16de Januarii, läste vid ankomsten någorlunda innantill; men 
läser nu med färdighet innantill. och har vid terminens slut lärt sig att läsa 
utantill A.b.c. boken och Luthers mindre Cateches jemte Svebilii förklaring 
deröfver till Andra Hufvudstycket och har godt begrepp. 
 
9o Nils Michelsson Inga, intagen i Scholan den 16de Januarii, kände vid 
ankomsten knappast bokstäfverna; men kan nu stafva och lägga hop och 
har vid terminens slut, lärt sig att läsa någorlunda innantill, utantill A.b.c. 
boken, Luthers mindre Cateches till Altarets Sakrament. 
 
Alla dessa barn hafva blifvit underhållna sålunda, att sedan matvaror 
blifvit inköpta, såsom kött, smör och mjöl, hvarå föga tillgång funnits i de 
byar, hvarest Missionsscholan varit stationerad, har en hushållerska blifvit 
anskaffad, hvilken stått för matlagningen och haft omsorg om barnens 
renhållning och ans[?]. I anseende till den tidiga wåren, som tvang 
Lapparne att tidigare än vanligt, flytta upp till fjellen, måste 
Missionsscholan afslutas den 24de April. Hvad som i de föregående årens 
Visitations akter blifvit anfördt om Missionsscholans företräde framför 
Kronoscholorna, antingen man afser minnets öfning eller begreppets 
utbilldande. Hvad som i synnerhet ligger Kron-skolorna till last, när i 
synnerhet Lärarenas försumlighet, att utbilda barnens begrepp och verka 
på deras öfvertygelse, äfvensom hjertats bildning, är alldeles försummadt 
i Kron-Scholorna. Äfven under denna sistförflutna vinter, hafva många 
föräldrar på egen bekostnad underhållit sina barn vid Missions scholan, 
hvilket icke varit händelsen i Kron-Scholorna, hvarest endast i Gellevare 
de på Kyrkoplatsen boende föräldrar, hafva tidtals låtit sina barn 
undervisas i Kron-skolan. Pajala och Kengis den 29de Junii 1854. 
 

L. L. Læstadius 
n. v. Visitator i norra districtet 
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