
                                        (1)
Utdrag af Protocollet, Hållit wid Laga Winter Tinget med 
Nora Bergslag, i Nora Stad, den 20 Martii 1760.

S: D: Blef fölljande skrift till Härads Rätten ingifwit: Åhr 1757 the 22 
October, blef, i biträde af Nämndemännen Olof Eriksson wid Fogdhyttan 
och Anders Olofsson uti Pershyttan besigtning hållen uppå then 
upbygde Gärlebroen. Närwarande å ena /sidan, Bruks Patron Ädle och 
Högadlad/ Herr Carl Heijke och the öfrige Broo Interessenterne, samt å 
then andra Bruks Inspectoren Herr Eric Almgren, som sig byggnaden 
åtagit, emot en wiß betingad Summa. 
   Landtfästerna å båda sidor fants man wara fullkomligen murade af 
skuten sten, samt nu pelare af samma slags sten mitt uti Elfwen 
uppdragen, jemwäl Jerle Bruks Dam i thenne Brobyggnad intagen och 
sammanbunden; warandes thet södra Landfästet upbygdt i Elfwen 20½, 
samt thet Norra 11¼ aln, och bestod öfwer byggnaden emellan

(2)
bägge theße fästen af 35¾ Alnar, hwarför utan Herr Inspectoren har 
ifrån sidstnämnde Norra Landfäste wid Östra sidan åt Wägen låtit bygga 
en arm om 11¼ aln, som Conserwerar wägkanten från stalp. Sielfwa 
Brotaket fants wara bygdt på thet sättet, at sedan thet blifwit uplagdt af 
stadigt wärke, har man förwaradt thet samma med näfwer och ther uppå
lagdt Plankor, som sluta af sidorna af Broen, samt ther ofwanpå en 
fullkomlig stensättning, som just nu under besigtningen blef färdig. Och
som Herr Inspectoren Almgren låtit giöra thetta senare arbete, äfwen 
som then förra beskrefne armen upför wäggen utom accord, och utan 
särskilt betalning; Så förklarade wäl samtel. Deltagarna sitt Nöje öfwer 
sielfwa brobyggnaden, men tyckte likwäl Sexmannen Anders 

(3)
Larßon i Pershyttan och the öfrige Bergsmännen som uti Broen 
participera, att någon byggnad af wärke borde giöras öfwer then sten, 
som blifwit framförd och lagd i botten af Elfwen under wattnfallet, wid 
Slußen, på thet thenna grund ej må komma at skadas wid tillstötande 
wattufloder, så fallet öfwer Slussen blifwer nog starkt. Wid thenna 
påminnelse yttrade sig Herr Inspectoren Almgren, at så /stor/ sten 
blifwit lagd ned uti grunden under Wattufallet, att then icke synes kunna
skiära samma grund, hwarföre han ock  åtog sig att swara för all then 
skada, som wattufallet till nästkommande Sommar, emot förmodan, 



skulle komma at giöra; Hwadan Broo Interessenterne förklarade sig wilja
hafwa anstånd, med thenna öfwerbyggnad

(4)
till Sommaren tå the komma at efterse, huruwida then må wara nödig, 
och i fall samma byggnad tå eller (senare) förebättra skulle anställas, 
skola i en slik händelse, samtel. Deltagarne uti Broen, efter nu träffad 
öfwerenskommelse, framföra thet thertill ärforderliga werke, och bestå 
kostnaden efter hemmantalet, med sedan nu sådan byggnad blifwit 
giord, kommer Herr Bruks Patron Heijke efter begifwande, at framgent 
hålla then samma wid magt, utan at the öfrige Bro-Interessenterne taga 
del therutinnan.
   Sidst blef så beslutit, at Herr Bruks Patronen med thet gamla wärket, 
som warit i Broen, betäcker then nys skiedde stensättningen till theß 
then kommer till then stadga, at resande kunna kiöra

(5)
på then samma, tå Herr BruksPatronen får låta bortföra och för 
kostnaden, som till betäckningen giöras, behålla alt thet wärke, som 
warit uti gamla Broen.
   Således wara besigtigat och öfwerenskommit, betygar ut supra. P: 
Mozelius med sielfwa originalet enlig och lika lydande betyga Johan 
Christian Mosberg, Pet. Lindstedt, /som/ på begiäran intecknades. 
Åhr och dag, som föreskrifwit står.

På Härads Rättens wägnar.

Carl Ture Möller
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