Sockenstämmoprotokoll i Pajala 1859-04-17
<sida 1>
Socknestämmo Protocoll hållet under Allmän Socknestämma i Pajala
Socknestuga den 17 April 1859.
S:D: Efter 14 dagar förut skedd kungörelse och särskilt på[-]minnelse från
Predikstolen, hade Pajala Sockne Män sammanträdt [i] Socknestugan
efter slutad Guds tjenst Hvarvid krono Rest och afkortnings längder först
Uplästes utan anmärkning.
§.2.
Uppå begäran af Landthandlande Fr. B. Forsström hade frågan om
Postgång på Kolare Elf till Muoniovaara turvis med Postgången på Torneå
Elf blifvit till Socknestämmas pröfning hänskjuten; och som saken till
behandling i Socknestämma <sida 2> var utlyst till denna dag, 14 dagar
förut så föredrogs saken eller frågan till behandling i denna
Socknestämma. Vid [ett överstrykt ord] frågans föredragning fram[2-5
oläsliga bokstäver]ades af Bruks Egaren C. J Sohlberg vederbörande
Hemmans Egaren på Muonio Elfs område, nemligen Landthandlanden Fr.
B. Forsström Olof Thomasson Kitkijärvi Johan Henrik Parkajoki närvarade
Jakob Taipalen suu, Johan Larsson Muonion alusta Moses Nilsson Muonion
alusta Pehr Nilsson Muoniovaara, Pehr Ruoste randa Isak Olsson
Parkajoki, á hvil[några bokstäver dålda i bokryggen]att Posten till
Karesuando borde forslas hvarannan gång efter Muonio Elf, så vida kyrka i
Muonionalusta snart kommer att byggas och Prest derstädes stationeras,
äfven som Muonion alusta Capellags inne[-]vånare, hvilka, boende på 10
till 12 Mils afstånd från Moderkyrkan i Kengis, borde åtminstone en gång i
Månaden få underrättelse om Kungl. Majts[,] konungens Befallnings
hafvand[+es] och andra Embetsmäns kungörelser Emedan Allmogen på
sådant afstånd, från Moderkyrkan sällan i synnerhet under menförs
tiderna [ett oläsligt ord, skrivet ovanför raden] kunde besöka kyrkan i
Pajala, hvarjämte vägen förmodas blifva kortare, medföra förmoner som
kunde tillkomma Postverket. Haremot [=Häremot] anförde Gästgifvaren
och Postföraren <sida 3> Henrik Pellika <anförde>, att Post förarna på
Torneå Elfs område hade ingått Contract med Kronan hvilket Contract han
formodade icke kunna rubbas, så länge de åstundade sjelfve upfylla sitt
ingångna Contract. –Församlingens öfrige Ledamöter anförde, att
kostnaden för Postvägens uprödning till Muonio kommer att drabba
Församlingen hvarföre Församlingens Ledamöter icke kunde Medgifva den
ifrågavarande Postgången till Muonio – Dock hade Församlingen intet skäl
anföra emot Postgången till Muonio ifall Kronan åtager sig att bekosta
Postvägen till Muonio och Karesuando.
§.3.
Församlingens Ledamöter beslöt att Prestbordets åkrar och ängar borde
utarrenderas såsom förr, emedan underteknad Pastor icke kan förpliktas
att emottaga Prestbordets Egor i det skick det nu befinnes, och som
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Henrik Pellika förut haft bestyr med Egornas utarendering, så Updrogs
äfven nu åt honom detta bestyr och må han dervid förfara som förut, dock
böra de, som icke anses kunna betala arende, förhindras, att inropa
lägenheterna.
§.4.
Hos Socknenämden hade Sockne Nämds Ledamoten i Districtet
[<Tho>överstrykta bokstäver] Huuki anmält, att Thomas Vilhelm Olofsson
Paskakangas, vore i yttersta hungersnöd, om icke hjelp erhålles. Som
Fattig Cassan blifvit Medtagen genom Fattig skjuts och andra utgifter, så
<sida 4> kunde icke Fattigvårds Directionen, bespringa den nödlidande,
så beslöt Församlingen att Fattig försorjnings Ledamoten i Huukis erhåller
af gåfvo medel cassan 15 Rsr Riksmynt emot förbindelse att, tillhålla
nämde Fattige man, att [+af]bryta kalk, och fo[+r]sälja den samma –
§.5.
Garfvaren Johan [några överstrykta bokstäver] Johansson Forslund, hade
anmält sig vara sinnad att flytta till Pajala Församling och Församlingen
beslöt, att antaga honom Såsom Socken handtverkare, så snart han
skaffar betyg. –
§.6.
Fattig Försörjnings Ledamoterne i Tärendö hade anmält, att Fattiga
qvinnan Cajsa Tervahauta, som ligger sjuk [+i] Ylikodan Mannikö, borde
få hjelp af Församlingen, hvadan beslut fattades att Fattig Försörjnings
Ledamoterne i Tärändö borde inaccordera henne hos [d]en som vore
hugad, att emottaga henne, och bestämma vist[?] för hvarje dag eller till
Michaeli. Sålunda vara beslutadt, intyga på Sockne stämmans vägnar.
Datum som ofvan
L. L. Laestadius. Ordförande –
P. Forss
Johan Pehrsson kandola (bomärke)
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