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Socknestämmo Protocoll, håll[en] vid Pajala Allmoges sammanträde i 
Socknestugan den 30 October 1853. 

S:D: Efter 8ta Dagar förut till denna dag Utlyst Socknestämma, samt Efter 
särskild tillsägelse från Predikstolen hade Allmogen samma[n]trädt i 
Prestegården, hvarest förs[t] fördedrogs Kronofogden Hackzell[s] 
skrifvelse af den 10 sistlidne October rörande val af Skiftes godemä[n] 
hvilka väl förut varit i denna Församling valde, men nu antingen [några 
bokstäver fördålda i bokryggen]tt från sig sina hemman eller [a]flidit, 
hvaduti Herr Kronofogden uti nämnde skrifvelse hade nämnt om 
nödvändigheten, att sådana Skiftes godemän borde väljas: efter 
föredragning af detta ämne, utvaldes till Skiftes gode män för Tärändö 
Nämndemän[-]nen, Johan Adamsson Paavo; Johan Mickel Uusi Talo i 
kangos, Henrik Mickelsson Erki; i Erkheiki, Olof Johansson Alatalo från 
Kiexis vaara; hvilka Alltså höra [böra?] på vederbörande kallelse sig å ort 
som vederbör sig inställa. 

§.2. 

Äfvenledes hade Herr Biskop Berg[-]man anmodat kyrkoherdarne i detta 
Stift, medelst Cirkulär af den 21 September, att höra för[-]samlingerne, 
huruvida de önskade inskränkning i Brennvinsbrenning och dess 
Consumtion antingen medelst högre beskattning eller genom annan 
kraftig åtgärd till Brennvins flodens hämmande och hade Herr Biskopen 
önskat att Församlingerne i Stift måtte harutinnan [=härutinnan] tillkunna 
sin onskan [=önskan] vid föredragning af detta ämne, instämde 
Församlingen i Herr Biskopens önskan, och [några överstrykta bokstäver] 
anhållen [ett oläsligt ord], att Herr Biskopen måtte med sitt inflytande 
verka på Riksdagen antingen till ett totalt brenn vins förbu[d] eller om 
detta icke låter göra [ordet skrivet ovanför raden], genom Hög 
beskattning söka försvåra och förminska. Consumtionwen af sta[r]ka 
drycker. 

§.3. 

Äfvenledes Uplästes nu i Socknestämman ett förslag till Prestegårdens 
byggande i Pajala By på Vuopio hemman, uprättadt af den Commite, som 
den [tomrum för datum] blifvit af Församlingen utsedd, hvilket för[-]slag 
nu godkändes af Församlingen och Beslöts, att Gästgifvaren Henrik Pellika 
och Fredrik Pajala skulle vara Upsyningsmän vid byggandet och verkets 
mottagande, och skulle arbetet verkställas på sätt, att dessa 
Upsyningsmän skulle leja skicklige timmermän, efter dagspenning samt se 
till, att arbetet verkställes med noggranhet. 

Sålunda vara Beslutadt, intyga Datum ut supra. På Sockne stämmans 
vägnar 

L. L. Laestadius ordförande 
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Henrik Mickelsson Erki (bomärke) 

Johan Pehrsson Rova (bomärke) 

Johan Waaras som underhålles af Henrik Parkajoki för 38 Rsr om år, och 
lofvades nu af Församlingen, till nasta [=nästa] Mickaeli bön Uptagas i 
socknenäm[några bokstäver dålda inne i bokryggen] 1855. 
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