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<sida 1> 
År 1850, den 25te Februarii, hölls af undertecknad Examen med Sex 
stycken Scholaebarn, hwilka under loppet af åren 1848, 1849 och 1850 
blifvit såsom Fri Elever intagna uti Jockmocks Kron Schola. Närvarande vid 
denna Examen woro, Pastor G. Westerlund i egenskap af Scholans 
Inspector, Herr Magister Sundelin nuwarande Scholmästare samt för detta 
Rese Catecheten Holmbom, och Folk Scholæ Seminarii Eleven O. D. 
Ahlstadius. 

S.D. Examinerades de Sex Frieleverna i den ordning, de blifwit i Scholan 
inskrifne, nemligen 

1mo Lappflickan Catharina Hans dotter, född 1838, inskrifwen i Scholan 
den 26te December 1848: kände icke bokstäfwerna wid dess ankomst till 
Scholan; men läste nu på Swenska språket, innantill dåligt, utantill Abc 
boken, Luthers mindre Cateches jemte förklaringen deröfver till andra 
hufwudstycket. 

2do Lappflickan Brita Cajsa Påls dotter född 1839, inskrifwen i Scholan   
den 27de Junii 1849: kände ej bokstäfwerna vid ankomsten: läser Lappska 
språket, innantill någorlunda; utantill abc boken, lilla Ca[te]chesen och 
frågboken.  

3tio Lappgossen Mathias Abrahamsson från Ligga, född 1836; inskrifwen i 
Scholan den 15de Julii 1849: kände wid ankomsten till Scholan inga 
bokstäfwer: läser nu på Lappska språket, innantill medelst stafning; 
utantill abc boken och första hufwudstycket i lilla Ca[te]chesen[.]  

4to Lappgossen Hans Anders Hansson, född 1841, 
<sida2> 
inskrifwen i Scholan den 21sta November 1849; kunde vid ankomsten abc 
boken: läser nu på Swenska språket, innantill hälften stafwande, utantill 
abc boken och lill Ca[te]chesen. 

5to Lappgossen Amul Thomasson född [tomrum för födelseåret lämnats 
blankt] inskrifwen i Scholan den 26te Nowember 1849; kände icke 
bokstäfwerna vid ankomsten: läser nu på Lappska språket innantill med 
stafning. 

6to Lappgossen Anders Larsson Warjek, född 1830; inskrifwen i Scholan 
den 19de Februarii 1850: läser utantill abc boken[.] 

Efter slutad Examen med barnen, fästade Visitator Herr Sundelins 
uppmärksamhet derpå, att begrepps utwecklingen hos barnen icke borde 
försummas, såsom nu syntes wara fallet: äfwen den omständigheten 
framställde Visitator till Herr Sundelins bepröfwande, att det icke kunde 
wara förenligt med Scholans ändamål, att det ena barnet efter det andra 
inskrefs i Scholan, utan att derstädes kunna gvarhållas, enär, enligt Herr 
Sundelins eget begifwande, flere barn under årets lopp från Scholan 
afwikit: utan borde Scholmästaren så bemöta barnen, att han kunde 
tillwinna sig barnens och deras anhörigas förtroende; hwarigenom barnen 
kunde betryggas wid Scholan och derigenom komma i tillfälle att lära sig 
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något. Det anmärktes särskildt, att ingen af de Sex när- 
<sida3> 
warande frieleverna kunde från Scholan demitteras. 

En af barnen klagade öfwer dålig föda; förmenande att litet eller intet 
sofwel lades uti den usla wattuwälling, hvarmed Scholbarnen dagligen 
förplägades: de öfriga barnen wågade icke klaga öfwer den usla kosten, 
emedan de utan tvifwel fruktade för elak behandling, eller utbrott af hämd 
å Scholmästarens sida.  

Visitator framställde äfwen den frågan till Scholmästaren Sundelin, 
huruwida han, som, efter hwad allmänt känt vore, måste afstå halfwa sin 
lön till Creditorers förnöjande, mägtade underhålla Scholbarnen? Herr 
Scholmästaren svarade wäl på denna fråga jakande; men allmänna 
opinionen i orten hördes wara stämd emot Herr Sundelin och dess 
förfaringssätt med Scholbarnen. 

Jockmock den 25te Februarii 1850. 

L. L. Læstadius. 

n.v. Visitator. 
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