


Herr Peder Aronsen, Lakselv
Alla nimitettyin personain ympari vaditan vaotauo seuravai 
oten kyogmyosten pällä: onko het naimattomat, nainet, ellikä, 
lesket, kuinka, vanhal, -sunnaleskan- ja kuinka monta lasla 
jotka on nuoremat 15 vuotla, Kirjoista johkaiaen nimen alle 
milä kulletkin tule vastada ja lähádä estidilasa las tännet.

1 Peders Larsen Brændelv
Hön on naimut mies ja arvijosta Vanha 40 ja hænela on 5 alle 
15 Vutan lasta
2 Isak Salomonsen Jolma
Hæn on naimut mies ja arvijosta vanha 45 2 uvtem ja honeta 
on 6 ala i kaista lasta 

---------------------------------------------------

Herr Peder Aronsen, Lakselv
Under vil jeg navngi personer og spørre dem følgende.
Er de ugift, gift eller enke/ enkemenn. Hvor gamle omtrent og 
hvor mange barn som er yngre enn 15 år. 
Skriv under hvert navn når du svarer og send dem hit i sin 
nød. 
1 Peder Larsen, Brændelv
Han er gift mann og omtrent 40 år og han har 5 barn under 15 
år
2 Isak Salomonsen Jolma 
Han er gift mann og ca. 45 år i 2 roms hus og han har 6 
mindreårige barn





3 John Klausen Brændelv
Hæn on arvijosta 50 vanha ja hæn on naimut mies ja 
ei yhtan lasta
4 Samuel Samuelsen, Samuel Mikkelinpoika
hæn on arvijosta 29 vanha ja naimaston mies
5 John Andersen Karasjok
Isak Josefsen vismästi tielä, kuinka vanha se on arvin 
jalkin. Lapset lailavat allat 3, ja net on Isakin tykanä. 
Hæn on arvijosta 30 vanha ja on leski mies ja on 3 
bienta lasta Isakin tyköna.
P. Aronsen
Vasta piain.
Kistrand fattigstyre den 21. novbr 1899
O. Thomassen

-------------------------------------------------------

3 John Klausen, Brændelv
Han er omtrent 50 år gammel og han er gift mann og 
ingen barn
4 Samuel Samuelsen, Samuel Mikkelin poika 
Han er omtrent 29 år og er ugift mann
5 John Andersen Karasjok. Isak Josefsen (...?) 
Han har 3 små barn som er hos Isak. Han er omlag 
30 år gammel og enkemann.
P. Aronsen 
Svar snart
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