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Jerle quarn

1855 5/11                                                                                                                                  N:o 118.

År 1855 den 5 Nowember sammanträdde 
undertecknade Skattläggningsmän wid Jerle Bruks 
Tullqwarn i Nora Socken och Härad af Örebro Län, 
för att, till följd af derom från Konungens 
Befallningshafwande i Länet erhållen föreskrift med 
årlig ränta belägga ett tredje i nämnde Qwarn 
befintligt stenpar, som nämnde Befallningshafwande,
på grund af ingifwen ansökning och derefter 
förordnad, samt af Domare med nämnds biträde 
hållen undersökning, medelst Utslag den 16 juni 
detta år, tillåtit till begagnande för så kallad 
stålsigtmäld åt dem af ortens kringboende 
innevånare, som inrättningen med sådan mäld, mot 
tull, kunna eller wilja anlita.

Till förrättningen, som wäl en gång tillförene warit utsatt att hållas, och för 
hwilket ändamål jemwäl sammanträde wid Qwarnen ägt rum, ehuru ett uppskof 
då ansågs oundwikligt, och så mycket heldre förklaras böra ske, som hela 
Qwarnwerket wid tillfället fanns alldeles utrefvet, för ombyggnads werkställande, 
men på anmälan, det Qwarnen åter wore färdigbyggd och alla tre stenparen 
försutte i gångbart skick, nu ånyo blifwit beramad att för sig gå, infann sig 
Qwarnegaren her /Bruks/ Patorn G. v. Hofstén på Yxe, samt till 
förrättningsmännen aflemnade ofwannämnde tillstånd Utslag, som upplästes, 
hwarefter förrättningen börjades, och befanns, dels med ledning af det referat 
ifrån undersöknings Protocollet, som i Utslaget stod intaget, dels af hwad nu, på 
stället, genom oculer besigtning och anställde mätningar, inhemtades.

Läget af Qwarnen /wara/ på det 1⅜ hemmans mark af Skattenatur, som hör till 
Bondby Gästgifwaregård, lydande under Yxe godset, som äges af bemälde Herr 
Bruks Patron Hofstén.
Damfästena på ömse sidor å det Yxe egendom äfwen underlydande fjerdedels 
Hemmans Jerle mark af Skattenatur.

(2)
Dammen af sprängd Gråstensmur, innehållande i Längd 45 alnar samt i höjd 6 



alnar, med en bredd i bröstet af 8 alnar, inrättad jemwäl för den intill samma 
Strömdrag anlagde Stångjerns Smedjan, samt den nedanföre Qwarnen uppförde 
Sågen.
I stället för Wattenhjul drifwes Qwarnen af de från en sednare tids uppfinning sig 
förskrifwande så kallad Turbiner med utwexling, hållande hwardera Turbinen i 
diameter 3, 93 fot, och i stället för wanliga lönngångar flyter wattnet från 
Dammen i en apterad större gemensam Sprängtrumma, 18 fot lång, 6 fot bred 
och 3 fot hög, hwarifrån samma watten åter till Turbinernas drifwande ledes 
genom trenne mindre dylika Sprängtrummor, som hwardera hålla i längd 6 fot, i 
bredd 2¾ fot, samt i höjd 17 tum utwändigt och 12 tum inwändigt.
Qwarnstenare till det ifrågawarande Sigtmäldstenparet 4,5 fot i diameter, och till 
hwardera af de andra twänne redan skattlagde hemmanmäldsstenparen 5 fot.
Qwarnhuset till undre wåningen af gråstensmur och till den öfre af vanligt 
Murtegel, 41½ fot långt, 36½ fot brett och hwardera wåningen 9 fot i höjden, eller
tillsammans 18 fot högt till takfoten täkt med tegel på täkten.
Wattudrägten, som utgöres af den förbiflytande Jerle-ån, jemn och fullt tillräcklig 
för alla tre Stenparens obehindrade gång året om, der tillförseln af ständig mäld 
sådant skulle erfordra, men som alls icke, här hwarken kan bli ifråga, eller en 
komma att påräknas, då detta Qwarnställe på alla sidor omgafs af Qwarnar med 
rätt förmonliga sågen, såsom Hammarby på mindre än en Half, Wedewåg på ¾ 
och Dahlkarlshytte på 1 Mil, samt Dylta och Axbergs hammars på högst 1½ mils 
afstånd, wid hwilka stålsigtsinrättningar funnos.

(3)
Som Mäldelag hade wid underökningstillfället blifwit uppgifne och jemwäl nu 
ansågs böra beräknas följande närbelägne hemman, nemligen: Yxe Gård 4 Mantal,
Skrymtarboda ½, Måhle ¼, Jerle 1, Holmen ½, Östanbergshyttan 2½, Bondbyn – 
utom Långforsen, som wore mindre wälbelägit hit och hade närmare till 
Hammarby – 2 7/8, Östanberg ¼, Bredahl 1, Bäcketorp ½, Lysfalla ½, Klysna 5, 
Grindtorp ¼, Westtorp ¼, Mossen ¼, Röstorp ¼, Nyttorp ½, Norrberga ¼ och Hult 
1½, från hwilka 22⅛ Mantal.
Tillförseln af Siktmäld här wid Qwarnen, efter Skattläggningsmännens noga 
ompröfwande, på så sätt skattades inalles högst kunna bestiga sig til 82½ 
Tunnor, att Tio Tunnor räknades för Yxe Gårds hushåll, och 4 Tunnor öfwer 
hufwud för hwardera af de öfriga 18⅛ Hemmanen; Och ehuru Härads Syne Rätten 
i sitt betänkande förklarat Hwete endast utgöra den Spannmåls sort, som till 
finsigtning skulle ifrågakomma att afwerkas, trodde dock Skattläggningsmännen 
med sin närmare kännedom om verkligt rätta förhållandet inom orten /att/, äfwen
Råg dertill i icke obetydlig Qwantitet från hushållen blefwe anwänd, sig för sin del,



både böra antaga och för Skatteberäkningen kunna bestämma.
Sädesslaget ⅓ ⅔ till  Hwete med 27½ Tunnor, samt  Råg med 55 Tunnor, hwaraf
Tulltägten, stadgad att utgå med 3 kappar på Tunnan, således belöper sig till Twå
Tunnor 18½ kappar af den förra och Fem Tunnor 5 kappar af den sednare sorten; 
Och emedan
Årliga Räntan till Kongl. Maj:t och kronan skall erläggas med fjerdedelen deraf; Ty
skattlägges allt derför ifrågawarande Stålsigtsstenpar i Jerle Bruks 
Wattentullmjölqwarn att i årlig afrad widkännas 21 kappar Hwete och En Tunna 9 
kappar Råg; kommandes dock i afseende på werkställigheten af 7 § i Kongl. 
Kungörelsen den 11 maj detta år, denna uträknade Ränta, att, såsom följd af 
föreskriften i KammarCollegii Kungörelse den 1:sta 

(4)
påföljde Juni, förwandla sig till En Tunna 10 kappar Råg och Twå Tunnor 3 kappar
Hafre, samt sålunda, Författningarne likmätigt, från och med denna dag utgöras, 
efter årligen bestämmande Medelmarkegångspris. Ut Supra.
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