
Sockenstämmoprotokoll i Pajala 1856-06-23 
 

År 1856 den 23. Juni hölls ordinarie sammanträde med Sockne Nämnden 
och Fattigvårds directionen i Pajala. Sammanträdet skedde i kengis kyrkas 
sakristia. Närvarande underteknad Pastor, vald ordförande, den 22. Juni 
1856, dessutom valde Ledamöter Henrik Pellika, Henrik adamsson Pekkari 
/ Henrik Johansson Junti, Henrik A[lai?]nen Talo, Ol Olsson Mäki Talo, 
simon Fredrik Huuki 

S:D: §.1. Uplästes en skrifvelse från Fattig vårds directionen i Haparanda 
rörande svagsinta quinnan Eva Jysky som flera år, besvärat Haparanda 
Församling med betlande [?], med anmodan till Fattigvårds styrelsen i 
Pajala Församling, att taga vård om detta Fattighjon. Som icke bestridas 
kunde att nämnde Fattighjon hörer till denna Församling, så togs detta 
ämne i öfvervägande och fattade efter öfverläggning Fattig vårds 
Directionen det Beslut, att förfrågan skulle ingifvas till Lazaretts 
directionen i Piteå huruvida rum kunde finnas a Lazarettet, för nämnde 
Fattighjon, och skulle emellertid, af ordföranden afgifvas skrifvelse till 
Fattigvårds Directionen i Haparanda att nämnde Fattighjon måtte få 
derstädes sig Uppehålla, till dess svar hunnit ankomma från Lazaretts 
directionen. 

§.2. 

Dernäst genomgicks sistledne års fattig[-]räkning, för utrönande af de 
förän[-]dringar, som möjligt vis kunnat inträffa med de fattige sedan sista 
Sammanträdet och anmärktes härvid, att Fattig hjonet Maria Kruka borde 
inaccorderas hos sin måg; Helena Paraka borde få underhåll af bruket; 
Maja Lena Esters dotter i Kardis tros bärga sig utan understöd; Pehr 
Ruosteranta, bör få mera understöd. Brita Lena Pääskyisens understöd bör 
förknappas / Isak Henriksson Juskys [=Jyskys] understöd, bör 
förknappas; Siikavaara Jussa bör få vidare understöd: 10 Rsr.- 

§.3. 

Vidare Föredrogs till Socknenämndens pröfning, en af Socknenämnds 
Ledamöter Olof Olofsson Kyrö, från lemnad skrift, innehållande anmälan 
om en dräng i Sattajärvi, vid namn: Johan Henrik Henriks son Junti, som 
huggit sig i foten, och blifvit alldeles oförmögen, att sig vårda; I anledning 
deraf fattig Directionen det Beslut, att 6 Rsr 32 Sr. Banco, skulle lemnas 
honom i förskott såsom Lån af fattig Cassan, emot förbindelse, att detta 
förskott återgälda, då återvinner hälsan. Likaledes anmäldes af Sockne 
nämnds Ledamoten Henrik Adamsson, att Isak Svalas Enka Martha, borde 
få understöd af Fattig kassan (3 Rsr.), samt Lena anders dotter Vettainen 
(3 Rsr). samt Greta Johans dotter Lanto; (3 Rsr): Likaledes anmäldes af 
Socknenämnds Ledamoten Henrik Johansson Alainen Talo, att Brita 
Anders dotter Holmström, som ligger sjuk borde få understöd, 5 Rsr. 
Kruka Maja borde få understöd af Fattig Cassan 3 Rsr. Svalas Enka i 
Kainulas järvi borde få, 3 Rsr. Anders Vettai[-]sens Enka Cajsa borde få, 3 
Rsr.  
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På anmodan af Ol Olsson Mäkitalo i Jarrhois skulle af Fattig Cassan 
utbetalas till Pantsaris Enka 1:16 Banco: På samma Ledamots anmälan 
hade Johan <ett överstrykt ord> Hansson Krutröks begrafning kostat 7 
Rsr 24 Sr. hvaraf hälften borde betalas af den aflidnes dotter Maria, som 
tjenar i Sattajärvi. 3:36. 

§.4. De fattige, borde förauctioneras i byarne vid Syys kingeri, af 
ordföran[-]den och sedan å nyå utbjudas å Mikaeli Sockne stämman; och 
beslöts slutligen, att Sockne Nämndens Ledamöter borde sammanträda 
Lördagen den 4de October. Sålunda vara beslutadt intyga datum som 
ofvan 

L.L.Laestadius 

ordförande 

Sockne Nämnds Ledamoten Henrik Johansson Alainen Talo, anmälde 
slutligen, att en Passlös Person, <ett överstrykt ord> som af allmogen 
kallades Musta Erki, och bor för närvarande i Isojärvi nära Suando, jämte 
Hustru och en son, och tros vara hemma från Luleå, men har sednast 
kommit från Norrige, och har aldrig framlemnadt betyg, borde anmälas för 
Kronobetjeningen, till den åtgärd, som af hans möjligen inne[-]hafvande 
Betyg, kan finnas behöflig, och skulle utdrag af detta Sockne[-]nämdens 
beslut, till kronobetje[-]ningen meddelas. Sålunda vara beslutadt, intyga 
Datum som ofvan 

L.L.Laestadius 

ordförande 

Henric Pellika 

Henric Johansson Alainentalo. 

Henrik Adamsson Pekkari [bomärke] 

Ol. Olsson Mäkitalo [bomärke] 

----- 

Original, skrivet av L. L. Laestadius / Pajala kyrkoarkiv / 
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