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<sida 1> 

Socknestämmo Prolocoll hållet uti Allmän Sockne stämma i Pajala 
Forsamlings Socknestuga [ett överstrykt ord] den 21. November 1858. 

S:D: Efter 14 Dagar förut skedd pålysning, och särskild kun[+g]örelse 
från Prediks[+stolen], hade Pajala Socknemän sammanträdt i 
Socknestugan efter slutad [+Gu]dstjenst, för att öfverväga och besluta, 
angående Pajala Preste[g]årds inredning. Sedan Några [f]örsamlingens 
Medlemmar [i]ntygat, att det Socknestämmo 

<sida 2> 

Beslut, som skedde sistlidne år i samma ämne blifvit Uphäfvet af Kongl. 
Majts Befallnings hafvande på den grund, att Församlingen sjelf vid 
förklarings afgifvande öfver de besvär, hvilka blifvit hos K.B. anförde öfver 
forenämda beslut, önskat att saken skulle uti en Ny Socknestämma 
förehafvas och afgöras, så kunde nu utan hinder af förenämde 
Socknestämmo Beslut, denna sak ånyo Uptaga till pröfning och slutligt 
afgörande. Vid föredragning af detta ämne fattades först det Beslut a[1-2 
oläsl. bokstäver] att En Upsynings man eller Fullmägtig skulle utväljas, 
som skulle draga försorg derom att alla ännu bristande Materialier skulle 
anskaffas och ingå accord eller öfverens 

<sida 3> 

[+k]ommelse med snickare, murmä<ä>stare och glas mästare; samt dra 
försorg derom, att alla Materia[+lier] blifva anskaffade, på Församlingens 
bekostnad, samt att de [+so]m ännu icke hämtat Materieler [+s]kola 
genom Fullmägtigens försorg [+de]rtill lagligen tillhållas. [+D]erefter 
beslöt Församlingen att [+de]n som nu för billigaste pris [+å]tager sig 
dessa förbindelser, skall [+ge]nom Sockne stämmo Proto[+co]lls Uldrag 
[=Utdrag], erhålla fullmagt. [ett par bokstäver dålda i bokryggen]n 
Beslutet vinner Laga kraft [+o]ch skola de ansvara derför [+a]tt verket 
blifver så utfört [a]tt det vid en blifvande syn kan gillas och skola [ett 
oläsligt ord] [p]å egen bekostnad verkställ[a] [h]vad som brister i 
händelse synemännen finna bristfällighet [+u]ti arbetet, äfvensom 
Försam[li]ngen nu beslöt att arbet [meningen avbryts här och en helt ny 
mening börjar. Inga skador på dokumentet finns här] / Dess[u]tom 
beslöts att 2ne rum borde [v]ara färdige Nästa år / Syn bör hållas af 
Församlingen, så sn[ar]t arbetet är färdigt. Sedan detta beslut var 
fatta[+t] åtog sig vice klockar [följande sida börjar med en helt annan, 
men hel mening. Vi kommer till vice klockaren på rad två på nästa sida] 

<sida 4> 

Herr Patron Sohlberg yrk[a]de, att räkning bör afgifvas af Upsynings-
mannen efter 2ne år, hvilket godkändes af Församlingen – Dernäst åtog 
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sig vice Klockaren Henrik Tornberg att verkställa arbetet såsom nu 
beslutat är för Två hundrade femtio Riksdaler Riksmynt. Sålunda vara 
beslutadt, intyga Datum som ofvan. På församlingens vägnar 

L.L.Laestadius ordförande 

Carl Sohlberg [egenhändigt] 

Gustaf [oläsligt efternamn] 

Adam Vilhelm Aro [<Aro> kan tillhöra annan person då namnet står inte 
på samma rad som förnamnen] (bomäkrke) 

Adam R[uo]kojärvi (bomärke) 

- 

Original sockenstämmoprotokoll, skrivet av Laestadius / Pajala kyrkoarkiv 
K I/3 / Härnösands landsarkiv / 
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