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<sida 1> 
Socknestämmo Protocoll hållet under allmän Sockn[e-]stämma den 17de 
Januarii 1859 uti Pajala Socknestug[a] 

S:D: Sedan några medlemmar af denna Församling neml Fredrik Pajala 
Johan Rova Fredrik Vanhanen Lars Johansson Hannu, Gustaf Mickelsson 
Saha, Gustaf Johansson Jatko, Henrik Pellika, Johan Liminga, samt en 
vi[d] namn Isak Isaksson Liviöjärvi, so[m] icke finnes i Församlingen, hos 
Kungl Majts Befallningshafvande anfört besvär öfver Sockne stämmo 
beslutet af den 21 Novem[ber] hade kungl Majts Befallningshafvande, 
medelst å klagoskrif[-]ten teknad Communications Resolu[-]tion af den 
24de December <sida 2>[1]858, ålagt Pajala Församling [att]  innom 3ne 
veckors tid efter [de]lfåendet, inkomma med förkla[r]ing öfver nämde 
besvärs skrift [so]m är daterad Pajala den 17 De[ce]mber 1858; så hade 
Pajala Sockne [m]än efter till sägelse från Predik[-s]tolen denna dag 
infunnit sig i Sock[ne] stugan, för att, nämde Förklaring [af?]gifva. Sedan 
besvärs skriften blifvit [på?] Socknestämman Upläst, ansågo Sockne 
[m]ännen hvad klagandenes påstående [i?] första besvärs punkten 
vidkommer, sig [ha?]fva varit berattigade, att anse förr[några otydliga 
bokstäver] beslut i samma ämne vara Uphäfvet [a?]f Kungl. Majts 
Befallnings haf[v]ande, Alldenstund hvark[+e]n Henrik [P]ellika eller de 
som nu besvärat sig öfver [b]eslutet af den 21 November 1858, i rätten. 
[några osynliga bokstäver] genom  befullmägtigadt ombud beva[r]at sin 
[<nu> överstrykt ord] formenta [=förmenta] rätt vid Cansliet[?] [f]ör att 
lösa kungl Majts Befallnings [ha]fvandes Resolution, hvarmedelst [f]örra 
årets Beslut Uphäfdes, emedan Henrik Pellika, som egenteligen var inte [-
-]rad i saken hade kunnat bekomma Kungl. Majts Befallningshafvandes 
Utslag i slutet af Februarii, eller början af Mars om han hade bevakat 
[si?]n förmenta rätt vid Cansliet[?]; anseende Socknemännen, att Henrik 
Pellika och [ett oläsligt ord] alldeldes förlorat sin Rät[t] att Anföra besvär 
öfver Kungl. Majts Befallnings hafvandes Utslag i saken och på denna 
grund har Socknestämman af den 21 sistlidne November ansett sig vara 
fullt berättigadt att betrakta förra årets beslut i samma ämne, såsom 
lagligen Uphofvet [Uphäfvet?].<sida 3> Hvad den andra punkten i 
klagoskriften angår, att den som nu erhållit Församlinges Fortroende att 
hafva Up[-]sigt öfver inrednings arbetet i Prestgården icke skulle ega 
insikt i de ämnen som för ett sådant kall erfordras, så förmoda 
Socknemännen, att ingen af klaganderne, har do[?] acmenterat[?] sig nu 
Mästare bref, hvarken i snikkare hand[-]verket, eller Mureri handverket 
eller i glasmestare handverket som kunde beraltiga [=berättiga] de[?] 
dem till Församlingens förtroende i förevarande fall. Och då Nya Prest[-
]gårds byggningen blifvit Upförd, utan kostnads förslag, så anser 
Socknemännen klagandernas pastående [=påstående] i detta afseende 
vara alldeles obehörigt. Hvad föröfrigt forekommer [=förekommer] i 
Nämde klago skrift, om Församlingens oenighet, om dålig styrelse, så 
anse Sockne männen dessa sidohugg såsom icke hörande till saken böra 
lemnas i sitt värde, eller stå för skribenten egen räkning: Sockne männen 
våga slutligen anhålla, att Kungl. Majts Befallningshafvande Måtte på 
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anförde skäl bekräfta Sockne[-]stämmo beslutet af den 21 November 
185[?.] Sålunda vara förklaradt, Upläst och erkä[<nt?>några bokstäver 
dålda i vikningen i bokryggen] intyga på Socknestämmans vagnar 
[=vägnar] Datum som ofvan. L. L. Laestadius ordförande 

För öfrigt ansågs Socknemännen att innredningen af Nya Prestegår[-]den 
borde ske syndsamdt [=skyndsamt] emeda[<n?> svart fläck] det redan 
hämtade virket under tiden blifva oduglit betyga: 

Johan Henriksson Waaranper[ä?] (bomärke) 

Isak Olofsson Parkajoki (bomärke) 

- 

Original sockenstämmoprotokoll ( Laestadius handstil) / Pajala kyrkoarkiv 
K I/3 [sidnummer 260 i det arkiverade originalet. Det finns ett annat 
sockenstämmoprotokoll med samma datum på sidan 307 i samma 
originalbok. Protokollen är inte inbundna i kronologisk ordning och 
datumen kan fela] / Hernösands landsarkiv / 
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