
Sockenstämmoprotokoll i Pajala 1851-06-29 
 

<sida 1> 

Sockne Stämmo Protocoll hållet vid Allmogens sammanträde den 29de 
Junii 1851.[i årtalet har nummer 3 korrigerats till 5] 

S:D: Upläste Herr Kronofogden H.W.Hackzell [<den afhandling> 
överstrykta ord] det förslag rörande bildande af Ett Prestbord i Pajala, 
hvar om Församlingen redan förut blifvit underrättad, och [<hade> 
överstrykt ord] innehöll detta [<afhandling> överstrykt ord] Förslag En 
öfverens kommelse Emellan Bruks innehafvaren i Kengis Herr C. J. 
Sohlberg, samt å Pajala socknens vägnar valda fullmägtiga Henrik Pellika 
och Fredrik Pajala, hvilken öfverens kommelse hade blifvit tillväga bragt 
på ett sammanträde, som tog sin början den 26te dennes i närvaro af 
Kronofogden H. W. Hackzel[l] å Landshöfdingens vägnar, samt 
Kyrkoherden Bucht å Consistorii vägnar; och var denna öfverens 
kommelses hufvud sakliga innehåll, Bruks patron C. J. Sohlberg afträdde 
till Pastors Bostället i Pajala de åkrar o[ch] ängar, som af hans företrädare 
[<blifvit> överstrykt ord] redan förut under nyttjande rätt blifvit uplåtne 
till comministrarne i Pajala; och dessa ängar, Uptagna till beskaffenhet 
och storlek i den nu af Herr Kronofogden Hacksell Uplästa 
[<afhandlingen> överstrykt ord] förrättnings Protocollet, afträddes nu af 
Kengis Bruks innehafvare till Pastors Bostället för oändeliga tider. 
Dessutom öfverlemnade äfven Herr Bruks Patron Sohlberg till Pastors 
boställe[t] 

<sida 2> 

i Pajala 4 kofoder äng af Kärry jänkä, under samma villkor som de 
ofvannämnda lägenheterna. För öfrigt innehöll äfven [<den> ordet 
överstrykt] det Uplästa [<afhandl> överstrykt ord] Förrättnings 
Protocollet de Committerades Beslut att Prestegården skulle Byggas i 
Pajala på Vuopio hemman redan förut inköpt för detta ändamål, samt att 
Kyrkan i framtiden borde [ordet <borde> skrivits med mindre bokstäver 
än den övriga texten, i slutet av raden] komma [<kommer> har ändrats 
till <komma> genom att ändelsen -er har ersatts av -a] att [<byggas> 
överstrykt ord] [<flyttas> ovanför ordet <byggas> överstrykt ord] i 
[ändrats till <till>] Pajala, om och icke den nu varande Kyrkan kunde 
flyttas. det [här insatt ett par ord ovanför raden, vilka dock är oläsliga] 
Förrättnings Protocollet, i öfrigt innehåller, godkändes nu i sin helhet af 
den närvarande Församlingen. Sålunda vara skett intyga, Datum som 
ofvan å Församl. vägnar L.L.Laestadius 

ordförande. 

Isak Michelsson Lassi <bomärke> 

Fredrik Henriksson Makitalo. <bomärke> 
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Johan  H<3 oläsliga bokstäver>son Lauri <bomärke> 

Besvärs anvisning e.t.c. 

- 
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