Westerbergs torp
Torpet har enl. uppgift legat i anslutning till en slätt NV Norra Gallsäter i Gåsvad. Slätten är
igenvuxen sedan början av 1900-talet. Den kallades Westerbergsslätten.
Platsen är inte med säkerhet fastställd och inte skyltad.
På konummalstämma den 20 jan 1881 upplästes en av kyrkoherde Seth Karlsson inlämnad
skrivelse: Hos mig har backstugurnannen Jan Erik Westerberg på Kyrkoby ägor anmält sitt
behov av understöd, vilket jag vill förorda. Westerberg är född 1815 och hustrun 1820. De bo
i sin stuga som var uppförd på mark tillhörig en hemmansägare, men vilken vid
laga skifte stadfäst 1866 blev tillhörig Ramnäs Bruk och brukas nu av landbonden Erik
Larsson. Westerberg är ganska ofärdig och har ratt betingarbete vid prästgården, men orkar nu
ej hugga mer an 1/2 stavrum ved per dag och förtjänar i allmänhet endast 45 öre per dag.
Hustrun har ej någon förtjänst. Hos honom innebor sedan längre tid Erik Hedqvist, som
upptagits i allmänna roten.
Beslöts att Westerberg skulle för 1881 tilldelas 2,4 centner rågmjöl. Westerberg tillfördes
Ranmäs Bruks fattigrote. Fattigunderstödet utgick
kvartalsvis.
Anm: Stavrum är 2,25 alnar i kubik = 1,35 kubikmeter. I centner är 42,5 kg.
14 febr. 1882 antecknas att J.E. Westerberg i Kyrkbyn erhåller 30 kronor per år.
13 nov. 1883 beviljades J.E. Westerberg och hans hustru i Kyrkbyn under november - april
1884 40 skålpund rågmjöl per månad, som skulle anskaffas och utlämnas av P.0. Johansson,
Per Ols (numera Berghaga).
8 dec. 1886 erhöll Westerberg 2 famnar ved.
Anm: I famn ved är 3,14 m3
24 okt. 1888. Westerberg erhöll 40 kronor kontant per år samt 40 skålpund rågmjöl i
månaden. 16 okt. 1890. (Westerberg hade avlidit). Änkan skulle erhålla 20 kr per år kontant
samt 8 1/2 kg rågmjöl i månaden. 21 apr. 1894. Westerbergs enka är mycket svag och klen
och kan ej sköta sig själv. Uppdrogs åt herr Ytterholm att söka uppgöra med Carl Andersson
om inackordering av henne till lägsta möjliga pris. 16 juni 1894. Beslöts att Carl E. Andersson
i Långbrofallet skulle erhålla 40 öre per dag för skötsel, kläder och kosthållning m.m. till J-E.
Westerbergs enka. 21 mars 1897. Beslöts att godkänna ett auktionsbud af kronor 15,50 för
Brita Westerbergs stuga i Gåsvad. Ovanstående utdrag ur kommunalstämmoprotokoll har
gjorts av Arne Persson.
Torpkommittén.

