Kongl. Maj:ts
utslag på de besvär Provinsialläkaren i Brösarps distrikt C. J. Törnqvist underdånigst anfört
deröfver, att, sedan klaganden i en till Kongl. Medicinalstyrelsen ingifven skrift yrkat åläggande
för invånarne i distriktet att vid provinsialläkarebostället uppföra en vedbod af uppgifven
beskaffenhet, rymmande utom trettio tunnor cokes tio famnar ved, samt Kronofogden J.
Borgström på befallning af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Kristianstads län, dit ärendet af
Medicinalstyrelsen öfverlemnats, med biträde af nämndemän den 21 Maj 1887 verkstält syn å
läkarebostaden i närvaro af klaganden samt ledamöter i direktionen för läkarebostadens
underhåll, dervid synerätten på anförda skäl ansett klaganden berättigad att få åt sig uppförd för
omförmälda ändamål, hvilken lämpligen kunde förläggas å sydöstra delen af gårdsplanen och
borde blifva 14 alnar lång, 10 alnar bred och 4 ½ alnar hög af korsvirke med brädväggar under
halm- eller spåntak samt beräknats til en kostnad af 392 kronor; men skatteskyldige invånare i
Andrarums, Eljaröds, Fogeltofta, St. Olofs, Raflunda, Brösarps, Södra Mellby, Hvitaby och
Rörums socknar i Albo härad samt Widtsköfle, Hörröds och Maglehems socknar i Gärds härad,
hvilka socknar åtagit sig att uppföra och underhålla läkarebostad i Brösarp, vid sammanträde
inför Kongl. Maj:ts Befallningshafvande den 10 September 1887 förklarat sig vilja, under vilkor
att klaganden vidkändes kostnaden för ofvannämnda syneförrättning 72 kronor 84 öre som af
läkarebostadsdirektionen förskjutits, till undvikande af den större kostnad, som uppförandet af en
särskild byggnad kommer att medföra, anbringa vedbod å bostället sålunda, att vid dervarande
utlhuslängas norra sida uppfördes af brädväggar under halmtak en så kallat luta med uppgifven
anordning och storlek; och efter det klaganden, hvilken lemnats tillfälle att öfver nyssberörda
förslag sig yttra, förklarat sig hvarken vilja vidkännas någon kostnad för syneförrättningen eller
kunna åtnöjas med den af de byggnadsskyldige föreslagne vedboden, utan anhållit om åläggande
för distriktet att uppföra vedboden i enlighet med synerättens bestämmande, så har Kongl. Maj:ts
Befallningshafvande genom utslag den 31 Oktober 1887 sig utlåtit, att enär ostridigt vore, att vid
provinsialläkarebostället i Brösarp icke funnes särskild vedbod, samt derstädes icke heller vore
något rum, som lämpligen kunde användas till förvaring af boställshafvarens ved eller
bränsleförråd och som icke behöfdes för annat ändamål, alltså och då invånarne i Andrarums,
Eljaröds, Fogeltofta, St. Olofs, Raflunda, Brösarps, Södra Mellby, Hvitaby, Rörums, Widtsköfle,
Hörröds och Maglehems socknar jemlikt Kongl. Maj:ts nådiga bref den 15 Oktober 1858
angående anställande af provinsialläkare i Brösarps distrikt, hade skyldighet att åt sagde läkare
uppföra bostad, dertill måste räknas nödiga uthus vid bostaden och således äfven vedbod, men
uppförande vid bostället af särskild byggnad, afsedd till vedbod, uppenbarligen komme att
medföra större kostnad än om, på sätt de byggnadsskylidge ville, till vedbod uppfördes en
såkallad luta vid den å bostället befintliga uthuslängans ena sida, samt boställsinnehafvanden icke
framstått giltig anmärkning mot lämpligheten af den sålunda föreslagna vedboden, hvilken finge
anses vara tillräcklig för behovet, funne Kongl. Maj:ts befallningshafvande skäligt ålägga
skattskyldige invånare i ofvannämnde socknar att ofördröjligen, efter det utslaget vunnit laga kraft
eller, öfverklagadt, blifvit fastställdt, vid norra sidan af bostället uthuslänga till vedbod uppföra en
så kallat luta af brädväggar under halmtak i längd från uthuslängans vestra gafvel till kanten af
stallfönstret å samma länga eller omkring 38 fot, i bredd till ytterkanten af det boställsgården
omgifvande stängslet eller omkring 10 fot samt i höjd invid uthuslängan 9 fot och å motsatta
sidan 7 fot, hvilken bod skulle förses med dörr jemte lås å hvardera kortväggen, två fönster å
långväggen och stensatt golf samt rödmålad, allt vid äfventyr för försummelse att

boställsinnehafvaren egde hos kronofogden i orten påkalla arbetets verkställande emot lega på de
skattskyldiges bekostnad, och finge de byggnadsskyldige sjelfva vidkänna kostnaden för den å
läkarebostadens verkstälda syneförrätningen; deruti ändring blifvit i underdånighet sökt; öfver
hvilka besvär vederbörande sig förklarat och Kongl. Maj:ts Befallningshafvande sig yttrat;
hvarefter Kongl. Maj:ts och Rikets Kammarkollegium med infordradt underdånigt utlåtande i
ärendet inkommit; gifvet Stockholms slott den 23 April 1888.
Kongl. Maj:t har låtit handlingarna i detta mål sig föredragas; och då, på sätt Kammarkollegium
erinrat, hvarken i lag eller allmän författning någon föreskrift blifvit meddelad af beskaffenhet att
föranleda till skyldighet för ofvanbemälde skattskyldige socknemän att åt klaganden uppföra den
vedbod, denne fodrat samt frågan, huruvida en sådan skyldighet må kunna grundas på
socknemännens åtagande, icke kan i administrativ väg afgöras, finner Kongl. Maj:t skäligt att Sin
Befallningshafvandes utslag ihvad detsamma blifvit öfverklagadt undanrödja. Hvilket
vederbörande till underdånig efterrättelse länder.
Under Hans Maj:ts
Min Allernådigaste Konungs och Herres frånvaro
Gustaf

Utslag på besvär i mål angående uppförande af en vedbod vid provinsialläkarebostaden i
Brösarps distrikt.

Cokes är den äldre stavningen av koks.
Luta är ett mindre, med halvtak försett hus l. skjul som är byggt intill en annan hyggnads vägg o. liksom stöder sig ("lutar
sig") mot denna; äv. om fristående byggnad med halvtak.
Synerätt var i Sverige ett slags tillfällig specialdomstol som syftade till att lösa ägotvister.

