
 
Avskrift av utarrenderingsavta rörande Herrevadsbro 1840 
 
Protokoll hållit wid Auction å  
Kohlbäcks Gästgifvaregård den  
21:sta October 1839 till utarr-  
enderande af Herrewads Bro under  
Femtio års tid.  
 
I enlighet med Herrewads Bro Intressenter fattade beslut, den 13:de  
nästl. September och tryckt Länskungörelse No 166 den 17:de i samma  
månad utbjudes Herrewads Bro till iståndsättande och underhållande  
under Femtio års tid, räknad t från ingående års början emot följande  
skyldigheter och rättigheter.  
 
Entrepeneuren åligger inom Juli Månads utgång nästa år hafwa för-  
satt det nu felaktiga Brotaket i Entrepeneuren tjärstryka Bjelklagens  
sträfwor och sulor, hvilka sistnämnda äfwen skola beklädas med  
plåtar wid sträfworne tapphål, för att hindra r~lskada. Yttre  I~  
sträfworne beklädes med Bräder i likhet med Strömsholms Landswägs  
Broar, hvilken beklädnad anstyrktes med Rödfärg och Tjära. 
  
Efter Femtio Ars förlopp skall under Höste Tinget af Häradets  
Domhafwande och Nämnd Syn hållas å Bron, som af Entrepeneuren till  
Bolaget aflemnas i fullkomligt godt stånd, till tak, bjelkar,  
stäfwer, sulor och ledstänger efter lika konstruktion och ritning,  
som af Kongl. Maj:t faststäld är, och komer Dess beslut att gälla  
till efterättelse deremot besvär ej får anföras. Aflöningen till  
Häradshöfdingen och Nämnd skall af Entrepeneuren gälldas. 
  
Till säkerhet för engångne förbindelsers uppfyllande skall Entre-  
peneuren till Bro Directionen aflemna 2: ne wederhäftige Mäns  
propria borgen en för bägoe och bägge för en å en summa af Banco  
5 000 Rdr som förnyas inom hwart tionde år. 
 
Entrepeneuren ålägges under den tiden allo answar för Brons okland-  
erliga underhåll samt pelares och Landfästens påfyllning; blifwande  
Bolaget skyldigt iståndsätta möjligen uppkommande brister å sten-  
murarne; så widt de ej skadas wid Reparation eller ombyggnad af  
Brotak, Bjelklag, Stäfwor. Sulor eller Ledstänger, i hvilket fall  
Entrepeneuren skall ordwetligen bota det mehn som i slikt fall  
stenmurarne åkomrner. 
 
Brister Entrepeneuren i uppfyllandet af förmälte skyldigheter  
warder han genast genom Bro Directionens föranstaltande skildt  
frånBron. då besigtning hållas efter skedd föreskrift och Bron  
iståndsättes på Entrepenad eller för legas på Entrepeneurens be-  
kostnad.  
 



 
 
Entrepeneuren eller dess ombud för Bropenninge uppbörder får ej i  
Kolbäcks Församling Skatteskrifwas om han dit förr ej hörer, eller  
Hemmansägare är. Emot åtagande af ofwanförmälte skyldigheter äger  
Entrepeneuren att uppbära Bropenningar enlit Kongl. Maj:ts Taxa  
den 20:de October 1832 och Häradets särskildte öfwerenskommelse  
med aflemnande af 60 Rdr ..... deraf till Brodirecteuren Ärligen,  
samt dertill af Bolaget, genom dels Directeur, lyfter den summa  
som nu fixeras genom minsta anbudet, hvilken summa fås innan årets  
slut.  
 
Efter upläsandet häraf gjordes enda anbudet af Munktorps fullmäktige  
Per Persson i Litsberga, Per Ersson i Målsta. Lars Larsson i Farberga,  
Per Hans Andersson i Rahlfta (Rallsta) för den kassabehållning  
som finnes wid årets slut, och år derföre af alla Herrewads Bro-  
delegare i Munktorp gemensam Borgen ingången enligt Sockenstämma  
Protokoll den 15 October 1839.  
 

Im fidem  
Rättigheten häraf intygad af:  

D Iverus  
 

Per Persson i Litsberga, Per Ersson i Målsta, Lars Larsson i Farberga,  
Hans Andersson i Rahlfta (Ra l l st a) , Jan Olsson i Gränby (?), Per  
Persson i Mellby, Gustaf Olsson i Äskelers, A.G.Svan för Rytterne  
Socken.  
 
Med förbindelse för Herrewads enskildta bro lag att uppfylla hwad  
i detta protocoll stadgadt är har jag af allmänna Bolagets cassa  
Director Herr D.Iverus emottagit protocoll för den 21:sta nästl.  
Februari samt återstoden af cassa behållningen Banco Trehundrade-  
 
Trettio •.•••. qvitterads.  
 
Yllsta, den 21:sta Mars 1840  

Per Ersson 1 Bålsta  
  
 
  
Wittna:  
 
J.E.Ericse'n  Per Olsson, Runsta  
 

Vidimeras:  
D.lverus 


