
Sockenstämmoprotokoll i Pajala 1860-05-27 
 

<sida 1> 
Socknestämmo Protocoll hållet uti allmän Sockne[-]stämma den 27 Maj 
uti Socknestämmo stugan i Pajala 
 
S:D: vid Landshöfdingen och Riddaren P H Vidmarks sammanträde med 
Församlingen uti Socknestugan, Pajala den 1sta sistlidne April påminte 
Herr Lands[-]höfdingen Pajala Församlin[+g] Nödvändigheten, att skaffa 
sig en Barnmorska, hvarvid Provincial Läkaren Herr Doctor C. J. Wretholm 
åtog sig, att vara behjelplig och hade [ett överstrykt ord] nämde Doctor 
erhållit en skrifvelse <sida 2> från Professorn vid institutet[?] i [en otydlig 
bokstav]ufvuden Herr Fr. A. Cedersköld jämte löfte om frielev plats för en 
Elef från Pajala vid Namn Ida Berlin, om anmälan härom[?] i tid genom 
kungl. Majts Befallningshafvande hos kungl. Sund[-]hets Collegium så 
hade Församlingen blifvit medelst förut i Laga ordning skedd pålysning 
blifvit samman kallad och efter skärskild meddelad tillsägelse från 
Predikstolen denna dag efter slut[+ad] Gudstjenst sammanträdt i 
Socknestugan för att höras huruvida Pajala Församling vore sinnad, att 
antaga nämde Ida Berlin till Barnmorska i Församlingen, sedan hon 
genomgått sin Curs emot bestämde af fram och återresa samt Nadiga 
[=nödiga] Instrument på Församlingens bekostnad. Hvid föredragning af 
detta ämne, beslöt Församlingen efter Någon ofverläggning 
[=öfverläggning], att antaga Nämde Ida Berlin till Barnmorska, sedan hon 
genomgått sin Curs samt att bistå [ett oläsligt ord] medel för fram och 
återesa [=återresa], med forbe[oläsliga bokstäver] tillika, att hon äfven 
borde blifva vccinatrile [vaccinatör?], och således inhemta Nödiga 
kunskap[+er] härutinnan; hvarom Ida Berlin eller hennes målsman 
genom Utdrag å Socknestämmo<sida 3>protocollet skulle underrättas. 
 
§.2. 

Till behandling i denna dags Socknestämma hade äfven frågan om dubbla 
fönsters insattande [=insättande] uti Nya Prestgården i Pajala, eller 
inrättande af Fonster [=fönster] lukkor. Vid föredragning af detta ämne 
beslöt Församlingen, att insätta dubbla fenster i Nämde byggning. 
Uphalles af Pastor de rum som be[+hövs?]. Sålunda vara beslutadt Upläst 
och genast justeradt, intyga 
På Socknestämmans vägnar 
L. L. Laestadius Ordförande 
Carl J Sohlberg 
Johan Ala Talo (bomärke) 
Johan Svart (bomärke) 
- 
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