Afskrift
Utdrag af Protokollet, hållet i
Upsala Domkapitel den 23 Oktober 1872.
§ 16.
S. D. Wid laga af- och tillträdessyn å Riala och
Kulla församlingars kyrkoherdeboställe den 2 sistlidne
Augusti emellan aflidne kyrkoherden L. G. Hartmans
sterbhusdelegare, afträdare, och Domkapitlet i Upsala,
för stiftets skolhusbyggnadskassas räkning, tillträdare,
hade SyneRätten, i afseende på en bostället tillhörig
Sågqvarn och en dito Mjölqvarn, till hvilka byggnaders
försättande i laggildt skick wid förra synen anslagits
ett belopp af Femhundratretio riksdaler, hvilka medel
emellertid icke blifvit för andarmålet använda i anseende dels, å ena sidan, till den ringa afkastning, som
dessa werk under den tid de warit i gång skulle hafva
lemnat, beräknad till endast 25 rdr om året, dels, å
den andra sidan, till den skada, som wattenuppdämningen skulle tillskynda en stor del af boställets åker och
äng, wid sådant förhållande och i öfverensstämmelse
med samtlige wederbörandes wid den nu hållna synen
uttalade mening, ansett sig icke böra förordna om husens
iståndsättande samt förklarat, att de 530 riksdaler,
som dertill wid förra synen anslagits, finge användas
till boställets nytta i enlighet med de föreskrifter, som
af Domkapitlet kunde warda boställets innehafvare meddelade.
Sedan Domkapitlet, i anledning häraf, anmodat wederbörande kontraktsprost att, efter så wäl nu warande boställsarrendatorns, Brukspatronen E. G. Boströms å Östanå,
som utnämnde kyrkoherden B. T. Tolmers hörande, med
förslag i berörda hänseende till Domkapitlet inkomma,
så hade mämnde Brukspatron föreslagit, att ifrågavarande
medel skulle sammanslås och redovisas gemensamt med
de 1,400 rdr 88 öre, som redan förut funnes för enahanda ändamål disponibla, och användas till bestridande
af kostnaden för den bergsprängning och dikning, som efter

qvarnens och sågens utrifning blefve erforderliga för att
göra ofvan liggande marker tjenliga till odling, med
dervid fästadt wilkor att arbetet skulle utföras efter
af landtbruksingeniör upprättad plan, på det större
trygghet för det afsedda ändamålets winnande måtte
ernås.
Wid öfvervägande häraf och då ej mindre den
blifvande boställshafvaren än kontraktsprosten till
alla delar förenat sig om det sålunda gjorda förslaget, pröfvade Domkapitlet skäligt att, med stöd af
HäradsSyneRättens ofvan berörda resolution, föreskrifva,
det må med användandet af ifrågavarande Femhundratretio riksdaler förfaras i enlighet med berörda
förslag; Hvarom Utdrag af Domkapitlets protokoll
skulle kontraktsprosten till kännedom och för wederbörandes förståndigande meddelas; åliggande derjemte
kontraktsprosten att wid näst blifvande syn eller
ekonomiska besigtning å bostället wäcka fråga om
redovisning för medlens användande. - Som ofvan –
Ur protokollet – E. R. Henschen.
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