
Sockenstämmoprotokoll i Pajala 1852-10-03 
 

<sida 1> 

Socknestämma Protocoll hållet vid Pajala allmoges sammanträde i 
Prestegården den 3dje octob. 1852. 

§.1. Uppå begäran af Henrik Pellika hade Socknestämma blifvit till denna 
dag Utlyst 14 dagar förut 

<sida 2> 

och hade allmogen efter tillsägelse från Predikstolen alltså sammanträdt 
för att utvälja Några fullmägtiga, hvilka egde att på Församlingens vägnar 
Upgöra förslag till Prestegårds byggnaden i Vuopio. Härtill valdes särskildt 
Krono Länsman [några oläsliga bokstäver] Stenudd, såsom ordförande, 
samt å Församlingens vägnar Fredrik Pajala, Olof Rantatalo från Erkheiki; 
Isak Mäkikaldio från Sattajärvi, samt Olof Alatalo från Kiexisvaara: hvilka 
således på Församlingens vägnar ega att Upgöra kostnads förslag till den 
blifvande Prestgårdsbyggnaden i Pajala; samt materialerna fördela[t] efter 
mantal. 

§.2. 

Tillika föredrogs nu i Socknestämman Några fattiga som blifvit 
forautctionerade i Byarne, nemligen Tärändö, gamla drängen Erik gard, 
hvilken Henrik Krekula åtagit sig att underhålla för 30 Rsr om året; uti 
Suando hade Michel Auvakos dotter Cajsa åtagit sig att föda och 
underhålla sin gamla fader för 34½ Rsr om året, och gick Lars Mukka i 
borgen för Mickel Auvakos underhåll. Fredrik Kärändöjärvis barn hade 
blifvit förautctionerade i Kangos den 27de September: Jakob Kaupi hade 
åtagit sig, att underhålla Ett barn för 35 Rsr om året. [<And> överstrykt 
ord] Adam Andersson i Kärändöjärvi hade åtagit sig, att underhålla ett 
barn [för] 30 Rsr om året: samma man åtog sig att underhålla den andra 
Sonen för 40 Rsr om året. Erik Kaupi åtog sig att föda och underhålla 
dottren för 8 Rsr om året. Olof Ersson Lautakoski åtog sig att föda och 
underhålla moderlösa gossen Fredrik Johan[s]son för 32 Rsr om året. 
/Jakob Kaupi och Adam af Socknemedlen af lös egendomen skall Adam få 
40 Rsr, och Erik Kaupi 8 Rsr/ [texten mellan snedsträck är skrivet i 
marginalen, vinkelrätt mot övrig text] 

<sida 3> 

Då ingen af de närvarande i Socknestämman åtog sig att underhålla 
Någon af dessa Fattighjon för billigare så bekräftades Byastämmornes 
beslut. 

§.3. 
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Några af Församlingens närvarande Medlemmar besigtigade de nu 
verkställda Reparationerna i Prestgårds Fähuset och intygade desse, att 
Fähuset kunde gå an; dock borde bosarne fästas bättre; i anledning 
hvaraf Närvarande Sockne stämma beslöt, att den som åtagit sig 
reparationen, skulle ingifva räkning till Fogden. 

Sålunda vara beslutat intyga Datum som ofvan: L.L. Laestadius  

P.L. 

På Socknestämmans vägnar. 

Henrik Michelson Erki. (bomärke) 

Fredrik vanhainen (bomärke) 

- 
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