
Sockenstämmoprotokoll i Pajala 1850-03-03 

<sida 1> 

Protocoll, hållet uti allmän Sockenstämma med Pajala Församlings 
Ledamöter i Prestgården härstädes, Söndagen den 3dje Martii 1850, 
straxt efter Gudstjenstens slut av Kungörelsens uppläsande. 

§.1. 

S.D. Närvarande, såsom Ordförande Välborne Herr Friherren och 
Landshöfdingen K. Åkerhjelm, biträdd af undertecknad, såsom Tolk och 
Protocollförare: och å, Församlingens wägnar, de i stämman den 24de 
sistl. Februarii walde af befullmägtigade Ombud, nemligen Hemmans 
egarne Lars Johansson Mukka ifrån Junosuando, Isak Johansson Kuoppala 
ifrån Lovikka, Johan Pehrsson Koivuniemi ifrån Tärändö, Henrik Mickelsson 
Erki ifrån Erkheikki, Henrik Pellikka och Fredrik Pajala ifrån Pajala, Olof 
Alatalo ifrån Kiexiswaara, Ephraim Kyrö ifrån Sattajärwi, Johan Johansson 
Forss ifrån Jarrhois, samt, på särskild kallelse, egaren af en del af Kengis 
Bruk, Herr Bruks Patronen C. J. Sohlberg, genom befullmägtigadt ombud, 
Herr Krono Länsman E. M. Bergdahl – 

Välborne Herr Landshöfdingen och Friherren öppnade sammanträdet dels 
med tillkännagifwande af det ämne, som utgjorde föremålet för 
öfwerläggningen, nemligen anskaffandet och reglerandet af det blifwande 
Kyrkoherde bordet härstädes, dels ock med delgifwande af M. V. 
Consistorii i Hernösand skrifwelse till honom angående denna sak; 
hvarefter Herr Krono-Länsman E. M. Bergdahl företedde den Fullmagt han 
af Herr Bruks-Patronen C. J. Sohlberg erhållit; hwilket tillkännagafs för 
Sockne Ombuden. Sedan det härefter discuterats någon stund, hwarunder 
Välborne Herr Baronen och Landshöfdingen gjorde sig underrättad af 
Sockne-Ombuden, hwad åtgärder de widtagit angående anskaffandet af 
Prestbord åt sin Pastor, och desse derpå lemnat den upplysning, att de för 
flera år sedan hade inköpt en mindre hemmans del uti Pajala by [<by> 
ordet skrivet ovanför raden], i afsigt att den skulle anwändas till 
Prestbord, framställde Wälborne Herr Landshöfdingen till Sockne-
Ombuden, om de icke ansågo nyssnämnde hemmans del både i anseende 
till dess beskaffenhet och aflägsna läge ifrån Kyrkan oandwändbar till 
nyssnämnde ändamål, och om det icke wore bäst att [<antingen> ordet 
överstrykt] af Kengis Bruk antingen [ordet <antingen> förflyttats hit, 
skrivet ovanför raden] köpa tillräcklig jord så i åker som äng, i granskapet 
af Kyrkan, till Pastors Boställe, eller tillbyta sig passande boställsjord af 
nämnde Bruk mot densamma i Pajala by. Härpå swarade Sockne 
Ombuden, att de i nyssbegärde sak fullkomligt öfwerensstämde med 
Välborne Herr Landshöfdingens och att de önskade [<önskade> ersätter 
de överstrykta orden: <var villiga att>] ingå en öfwerenskommelse med 
Kengis Bruks egare, angående marksupplåtande af Bruket, i Kyrkans 
granskap liggande, trakter, som kunde upplåtas antingen genom köp eller 
byte till Kyrkoherde bol; och önskade att en sådan öfwerenskommelse 
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måtte ske ju förr dess hälldre, och framför det wid detta tillfälle; men som 
dels Herr Bruks Patron C. J. Sohlbergs fullmägtig, Herr Krono-Länsman E 
M. Bergdahl icke erhållit uppdrag att  å sin Comittents wägnar uppgöra 
denna öfwerenskommelse med Församlingen, dels ock de öfrige egarna af 
Kengis Bruk icke infunnit sig wid detta sammanträde, hvarken personligen 
eller genom befullmägtigadt Ombud, så kunde den åstundade 
öfwerenskommelsen icke nu af denna anledning åvägabringas. Som nu 
ingenting widare war att i denna sak tillgöra, tillkännagaf Välborne Herr 
Landshöfdingen för Sockne-Ombuden, att han wille framdeles uppdraga åt 
Krono-Fogden i detta Fogde[ri], Herr H. W. Hackzell, att, i wederbörande 
ombuds närwaro å hans wägnar söka [<söka> ordet skrivet ovanför 
raden] uppgöra saken såväl emellan Bruket och Församlingen, som 
angående  

<sida 2> 

reglerandet af Kyrkoherde-bordet härstädes. Härpå upplöstes 
sammanträdet, sedan detta Protocoll blifwit uppläst, justeradt och 
godkändt.  

In fidem Protocolli  

A Sjöding  

- 

Original / Sockenstämmoprotokoll 3/3 1850 / Pajala kyrkoarkiv K I/3 
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