Sockenstämmoprotokoll i Pajala 1847-04-19

<sida 1>
År 1847 den 19de April sammanträdde Committerade, Bönderne Johan
Henriksson Junti i Tärändö, Johan Henriksson Liminga i Antis. Olof
Pehrsson Rantatalo i Juhonpjeti, Fredrik Henriksson Pajala och Henrik
Henriksson Pellikka, bägge i Pajala, för att i enlighet med Socknestämma
beslutet af den 7de sistlidne Martii öfverlägga och besluta angående
åtgärder, hvarigenom det tillämnade Pastorsbostället ofördjöjligen och
behörigen varder med åbyggnad försedd samt upparbetad.
På gjorda förberedande framställningar af Ordföranden Cur. past. Hrr.
Fredr. Engelmark instämde Committerade uti följande utlåtande –:
1mo Det till prestebord ämnade hemmanet Vuopio i Pajala by är den enda
lägenhet som för närvarande kan i sådant ändamål anskaffas, och någon
bättre qualifiserad finns ej närmare kyrkan med undantag af Kengis Bruks
egendom – odlingsbar jord af beskaffenhet, att nytt hemman deraf
uppbryta till prestebord, är icke att tillgå i närheten af kyrkan. Och hvad
beträffar de under gamle kapellans bostället upptagna åkrarna, ansågs
allt, hvad som är beläget på norra
<sida 2>
sidan af elfven, vara odugligt och böra läggas i linda, så att af duglig
öppen åker ej mera återstodo än 1½ tunneland.
2o Den olägenhet, som uppstår genom långa afståndet emellan tillämnade
pastors bostället och kyrkan, afhjelpes derigenom, att den sednare flyttas
till Pajala, hvilket i allt fall bör ske, på de[<t> överstrykt bokstav] öfra
byarna och i synnerhet Tärendö, som är den folkrikaste, skola få kortare
väg till kyrkan och må oftare kunna bevista Gudstjensten. –
Derefter stadnade Committerade uti följande beslut, som enhälligt, efter
öfverläggning, fattades. –
1mo Att Gästgifvaren Henrik Henriksson Pellikka skall ingå till Konungens
Befallningshafvande med ansökning om syn och besigtning att hållas å
berörde Vuopio hemman och första bar jord, instundande sommar, till
utrönande, huruvida detsamma är ändamålsenligt, hvarest tjenlig
prestegårds tomt kan erhållas och hvilka angelägenheter under hemmanet
finnas. Till Förrättningsman skall hos Konungens Befallningshafvande
föreslås vice Länsman E. M. Bergdahl, såsom blifvande Au<c>toriteternas
ombud Cur. Past. Hrr. F. Engelmark och krono Länsman J. Berlin, med
yrkande, att i fall för<sida 3>
slaget ej bifalls, ansökningen måtte lemnas utan afseende –
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2o Att Prestegårdsbyggnad i den händelse om och genast sedan
lägenheten vid vederbörlig syn blifvit såsom ändamålsenlig godkänd,
företages.
3mo Att Bonden Fredrik Henriksson Pajala i följd af eget medgifvande,
skall åt någon person, som han dertill finner godt antaga, och till det pris,
som erhålles, öfverlåta förfärdigandet af fensterbågar och dörrar för
Prestegårdens inredning och i enlighet med dervid uppgjordt förslag.
Hvarjemte Henrik pellikka skall anskaffa vanligt fensterglas, behöfliga
spjell, kakelungsdörrar, spik, låsen, som nämnde inredning fordrar,
hvartill dessutom Olof Rantatalo skulle förfärdiga behöfligt gång – och
spisjerns smide —
Protokollet skall, enligt gjord ofverenskommelse, justeras i närvaro af
Henrik Pellikka, Fredrik Pajala samt Olof Rantatalo och af desse
underskrifvas å hela Committens vägnar. –
Henrik Henriksson pellikka. Fredrik Henriksson Pajala
Olof Olofsson Rantatalo –
Med förestående beslut föklarar jag mig nöjd Olof Olofsson Kyrö –
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