













































































	Af och tillträdessyn 1876 inledning
	P.L.Stenborg hade fullmakter för att föra talan för C.J.Laestadius, Isak Niva, Henrik Mäkitalo, Johan Hjort, Michael Jokela samt ombud för Leonard Laestadius, Johan Oxajärvi, Frithioff Häggström
	P.L.Stenbprg, inflyttad 1863, anförde att bostället aldrig varit från Socknemännen till kyrkoherden avsynat, och förhållandet var enahanda under LLL tid
	Landshövdingens brev angående bildande av nytt prestebord 1853
	1. Mannbyggnaden / Nya prästgården uppfördes 1860
	Ingångsbron, förstugan, sydöstra kammaren, nordöstra kammaren, salen, kakelugnar mm.
	kökskammaren, mjölkkammaren, köket, spisen som ryker
	Förstukvisten
	Yttre taket
	Byggnaden skall brädfordras
	Mossa för isolering av väggar o knutar
	Rödmålning å väggarna, vitmålning å knutarna, döraarna och fönstren utvändigt
	Golvet i vindel av hyvlade 2 tum tjocka 9 tum breda plankor
	2. PÖRTBYGGNINGEN
	Gudstjänsten hölls i prästgården under den tid kyrkan byggdes
	Ny bro till pörtet
	muren rappas
	LLL hade anbragt en potatiskällare under golvet av ett pörtrum
	3. Ladugårdsbyggnaden 70x22x12 fot.
	Byggnaden fordrar nytt sticktak med bräder till underlag
	Ladugårdsbyggnaden
	Fähuset. Grytan ägs av Stenborg
	14 båsar
	murpipan repareras och höjes
	ångpipan från myrgrytan göres 12 fot lång
	foderlandan, fähusbrunnet
	stallet 10 fot långt
	fara för hästspark i stallet
	Pörtet, ladugården målas röda
	dörrar och fönster målas gula
	4. Stolpebodan 18x16x13 fot, röda väggar, gul dörr
	5. Rian med loge förfallna. Nya ska byggas.
	6. Källare under nordvästra ändan av mannbyggnade 5x5 alnar
	7. Hemlighus av timmer uppsatt av LLL
	8. Fårhus. Uppsatt av LLL.
	9. En byggnad indelad till vedhus och hemlighus av Stenborg
	10. Sommarfähus, reparerad av Stenborg
	11. Badstuga byggd av Stenborg 1876
	12. En gammal Stolpeboda flyttas till äng som lada
	Beslut om ny byggnad, där redskapshus, foderlada och stall ingår.
	Gulmålning å dörrar, samt rödmålning å byggnader.
	Stenborg byggt skrubben under trappan till vinden mm.
	2 Maj 1853 bildades prestebord i Pajala, Wuopio Nr.14
	Åkrar, Petäjäsaalo
	Beslutades att gärdesgården vid Petäjäsaalo bör göras ny.
	Åkern, s.k. Niska igenlagd i linda
	Förteckning av åkrarna
	Stenborgs kryddgård vid mannsbyggnaden
	Ängar tillhörande bostället är:
	1. Någon mindre slått uti gårdsgärdet
	2. Nievavainio närä därintill.
	3. Esisaari, holmäng är omgående med Wuopio, Harju och Niva.
	4. Ylisaari, är omgående med förenämnde hemman.
	5. Maansaari är omgående med Erik Thomas Wuopio
	6. Koskensaari, är omgående med förstnämnde hemmansegare.
	7. Lehmisaari, Karisaari och Paijusaari holmar är omgående med förenämnde och Erkheiki hemman.
	8. Alkula äng, samfäld med Erik thomasson Wuopio.
	9. Riitaniity och Harrijoensuu, med små holmar, är omgående med de vid punten 3 omnämnde hemmansägare.
	10. Vaihetusniemen ranta och Kirkolahti är omgående likasom sistnämnde lähgenheter.
	11. Martijoki, enskild äng.
	12. Harrijoki
	13. Martijoki
	14. Kehämaanjänkä, enskildt äng.
	15. Rytijärvi, samfälld med Erik Wuopio, Johan Lauri, Isak Mikko och Lassi hemmans innehavare.
	16. Tuohemaanjänkä, enskilt myräng.
	17. Japuka myra.
	18. Naalijänkä, enskilt myräng.
	19. Käryjänkä.
	20. Järvenjänkä.
	21. Kursu, en bäck, borde enligt grundläggningssynen röjas.
	22. Mindre slått vid Niska
	23. Vidare äng å Käryjänkä, lämnad av Kengis bruksägare.
	Konstateras att ängarna räcker till för boställets behov.
	Lador endast vid Niska.
	Gärdesgårdar skall repareras vid flera ängar.
	En stege vid mannsgården, en mindre måste till.
	Beteshage, åkerjord, gärdesgård 1175 alnar
	Brandförsäkring av byggnaderna måste till.
	Brandredskap inte skaffats ännu.
	Bostället äger 1/3 av mjölkvarn i Kengis fors.
	Bostället har rätt till skog för husbyggnad och brännved.
	Fiskeförbud i Kengisfors för prästbostället
	UTSLAG
	Kyrkoherden L.L.Laestadius i livstiden icke haft bostället sig tillsynat.
	Sterbhuset eftel LLL har inget ansvar för fastigheten.
	Besvärshänvisning
	Underskrift av Herr Häradshövdingen och Riddaren C. E. Stenberg

