Sockenstämmoprotokoll i Pajala 1855-04-07

<sida 1>
Sockne Stämmo Protocoll hållet uti Allmän Socknestämma i Kengis Sockne
stuga den 7te April 1855.
S:D: Sedan kungörelse om denna Socknestämmas hållande blifvit
kungjord i kyrkan den 25te Mars och medel[st] särskild kugörelse från
Predikstolen bekant gjord den 7de april, hade Allmogen på bestämd tid
samlat sig i Socknestugan för att taga i öfvevägande en af Bonden Henrik
Olofsson Parkajoki och Johan Johansson Muodoslompolo, till Pastors
Embetet ställd på finska språket författad skrift hvilken i öfversättning på
Svenska Språket har följande lydelse:
Till Pastors Embetet i Kengis.
Vi underteknade hafva hört, att Fattig vårds Föreståndaren och Bruks
Egaren C. J. Sohlberg [<har> överstrykt ord] jämte Sockne Nämnden har
yrkat, att Tull försnillings medlen borde öfverlemnas till Fattigvårds
Föreståndaren, på det han med dessa penningar kunde underhålla
Rotehjon; men då enligt vårt begrepp, dessa Tullförsnillnings medel kunde
sparas till dess oår inträffa, då Församlingen bättre behöver dem till
fattigas underhåll; äfven som det enligt vårt förmenande är opassande,
att till Fattigvårds Föreståndare blifvit tillsatt en sådan man, som med sin
brennvins handel befrämjar ett Gudlöst lefverne i Församlingen, genom
hvilk[en] brennvins handel han [ett oläsligt ord] snarare gör [svart fläck
över ett eller två ord] fattigt, än hvad han hjelper och under [svart fläck i
hörnet av arken täcker ett eller två ord]
<sida 2>
de fattiga; så vare det vår anhållan, att någon annan måtte blifva
Fattigvårds Föreståndare som icke åstadkommer förargelse i Församlingen
medelst brennvins handel, som hade ett sådant Samvete, att han kunde
rättvisligen utdela, det som gifves till de fattiga; hvarföre vi begära
Socknestämma, hvarest allt det som till Fattigvården hörer, kunde komma
under Församlingens pröfning, samt att der sammastädes måtte göras
räkenskap för de penningar, hvilka för Tullförsnillning blifvit till Prosten
Laestadius öfverlemnade. Kit[kiö]järvi den 18de mars 1855. Henrik
Olofsson Parkajoki. /Egenhändigt.
Husbonde. Johan Jonasson Mudoslopolo.
Efter uppläsandet af denna skrift som föranledt denna Socknestämmas
pålysning framstäldes af underteknad ordförande den[?] förfrågan
[<huruvida de> överstrykta ord], till Sockne männen huru vida de
önskade Någon förändring i Fattigvårds Personalen af den anledning som
förenämnde skrift innehåller;[<- - - aldenstund skiljaktig - - - så måste - -Fattigvården - - -> tre överstrykta rader], men som ingen var nu [ett
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överstrykt ord] ansedd tjenligare som kunde hafva lust att åtaga sig
ordförandeskapet, så Beslöts, att samma Ordförande, som hittills må vara
i detta kall till dess han sjelf afsäger sig detta besvär.
Sedan framställdes den frågan om de medel, som blifvit genom Prosten
Laestadius emottagne af Tullförsnillnings männen, och hvar öfver räkning
nu Uplästes i Sockne stämma, hvilken med några [til]lägg godkändes,
borde genast
<sida 3>
till Fattigvård styrelsen öfverlemnas; för att användas till Rotehjonens
under[-]håll. Härpå beslöt Församlingen, att dessa Medel skulle sparas, till
dess något svårare Missväxt år inträffade, då dessa Medel kunde bättre
behöfvas; Och beslöt Församlingen, att då Bruksegaren Sohlberg ifrån
början icke velat befatta sig med denna Upbörd, Prosten Laestadius skulle
fortsätta Räkenskaperna och Redovisa för Medlen - det öfrige upskjuts till
morgondagen.
§.2.
den 8de Efter slutad Gudstjenst och sedan särskildt tillsägelse skett från
Predik stolen företogs till pröfning frågan om sättet [fallet?]; att verkställa
upbyggandet af Prestegårds byggnaden [<Prest gar> överstrykta
bokstäver] i Pajala; hvarvid först framstäl[l]des den frågan, huruvida
församlingen ville medelst dagsverken verkställa denna byggnad; efter
öfverläggning fattade Församlingen det beslut, att Upbyggandet af
Prestgården icke kan verkställas medelst dagsverken, emedan äro vane[?]
medelst sådant arbete; dernäst fattade Församlingen det Beslut, att
Mangårds byggningen borde till upförande Utbjudas till någon viss Person,
som för ett bestämt betingat[?] arfvode åtage sig, att verkställa arbetet;
dock ansåg Församlingen nödvändigt, att endast väggarne denna sommar
borde [svart fläck döljer några bokstäver] föras, och öfvre taket på det att
[svart fläck döljer ordet]
<sida4>
ningen får siga[?] till nästa år. -slutligen fattade Församlingen det Beslut
att Gästgifvaren Henrik Pellika i Pajala befullmägtigas härmedelst, att å
Församlingens vägnar Upgöra Contract med <med> en flera pålitligare
Personer som åtaga sig, att den före nämde byggningen emot billigste pris
Upföra; och vill Församlingen åtnöja sig med hvad bemälte Henrik Pellika i
denna sak lagligen gör eller låter; och skulle Henrik Pellikas besvär godt
göras af Församlingen me[oläsliga bokstäver pga fläck]skjuts för en häst
och 2 Rsr om dag, för den tid som kan åtgå.
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§.3.
Så vida icke alla byggnadsskyldige ännu hämtat stockar till Pre[ste]gårds
byggnaden, så beslöt Församlingen, att de, som icke hafva framfört sin
andel af byggnads timret till nästkommande Lördag, skulle genom en i
Morgon Upläst kungörelse, förständigas, att deras stockar skulle på deras
egen bekostnad af andra anskaffas; och skulle näst kommande Lördag
stokkarna, som ännu fattas utbjudas på offentlig Auction till den
minstbjudande att anskaffas. Sålunda vara beslutadt [ett överstrykt ord]
och på stället justeradt, intyga på [<Församlingens> överstrykt ord]
Socknestämmans vägnar. L. L. Laestadius ordförande
Johan Petter Mickelsson Jatko. (bomärke)
Mickel Uusi Talo Kangos. (bomärke)
Moses Nilsson Muonion alusta. (bomärke)
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