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<sida 1> 
Socknestämmo Protocoll hållet under allmän Socknestämma uti Socknestugan 
den 9de September 1860. 

S:D: Medelst Skrifvelse af den 30 sistlidne augusti hade underteknad blifvit 
anmodad, att ulysa [=utlysa] Sockne Stämma för var och en fullmägtig och 
supleant till, bestämmande af Markegångspriset för nastkommande 
[=nästkommande] år 1861. <sida 2> vid föredragning af detta ärende 
utvaldes medelst Församlingens enhälliga beslut, Gästgifvaren Henrik Pellika 
som kommer att vara i Haparanda den 20de September, om de öfrige 
Socknars fullmagte [=fullmägtige] då kunna vara Narvarande [=närvarande]. 

§.2. 

Uppå anmodan af Gästgifvaren Henrik Pellika, hade Socknemännen efter 
tillsagelse [=tillsägelse] från Predikstolen sammanträdt i Socknestugan, för 
att taga i öfver vägande, huru orden i kungl. Majts Skrifvelse till Kammar 
Collegium den 25 Maj, angående kronoskogarnes besiktning af vederbörande 
Landtmätare betjening, skola förstås: "börer de nu omformälte under[-
]sökningar och åtgärder i den mon afvittrings arbetet for[t]går utsträckas 
äfven till de Skogsmarker, hvilka förnärvarande Ännu icke hun[-]nit afvittras" 
Om äfven kronoskogarne i Pajala Församling höra till denna kategori och då 
det icke af dessa nu citerade ord kunde bestämmt dragas den slutsats, att 
krono-<sida 3>skogarne äfven i Pajala Församling hörde till samma kategori: 
så fattades nu det be[-]slut af Socknestämmans plurali[-]tet, att 
Församlingen anhåller att Kungl. Majts Befallnings[+hafvand]de täcktes gifva 
tillkänna om och huruvida kronoskogar[-]ne i Pajala församling må kunna 
anses vara tills vidare för obehöriga Personers åtkomst fredade genom 
Nämde Nådiga skrifvelse. 

§.3. 

Angående Rotehjonen, ansåg Församlingen, att Någon föränd[-]ring med 
Rotehjonen nu icke kunde åstadkommas, utan skulle Rotehjonen såsom 
tillförene, inaccorderas hos den minstbjudande. 

§.4. 

För reparation av Portgolfvet [=Pörtgolfvet] uti Nya Prestegården i Pajala 
ansågs tjenligast, att gifva detta Updrag åt v. klockaren Henrik Tornberg, och 
lofvade Församlingen, att betala, hvad Niva derå bekostar. Sålunda vara 
beslutadt intyga på Socknestämmans vägnar. L. L. Laestadius ordf. 
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