
Klackens Gåsvad (G6:7, WGS N 59.75970, E16.23826) 

 

 

Gamla Gåsvadbor kallade det också PerAnders. 

Sist boende var en August Pettersson som på äldre dagar flyttade till Liljas Stuga intill 

Ramnäs prästgård. Pettersson hade flera barn av vilka Lisa, Albert och Einar är kända. 

Förnamnen kompletterades med Klack. Huruvida namnet Klackens kan komma av 

att August Pettersson lagade skor eller från den lilla höjd som stugan låg på är inte utrett. 

 

När huset revs i början av 1900-talet användes virket till en stuga i Kyrkbyn. Detta hus låg 

omedelbart söder om Gamla fattigstugan och kallades Arboréns efter Skomakare Arborén, 

som kom från Västervåla. Peranders kan härledas till Per Andersson som var närmaste granne 

i Långbrofallet. Huruvida det finns någon anknytning dit är inte utrett. Vägen till Klackens 

gick in till höger vid Stora Gåsvad ner mot Stuntbo. (Området mellan St. Gåsvad och 

Svedbergs Zaras vid Storängen) Vid en källa kallad Guppkälla gick stigen genom skogen till 

Klackens. Skyltat 1993-11-04. Torpkommittén. 

 

Uppdatering av uppgifter 2012-04-23. 

 

(Beträffande Per Andersson se Björkvreten)  

Per Anderssons hustru Anna Greta avlider 1882-04-27, medan Per lever till 1896-04-18. 

 

Sonen Per August blir verksam som skomakare och finns som kuriosa omnämnd i en 

husförhörslängd då han 1893 blir stämd för första resan stöld till två månaders straffarbete 

samt förlust av medborgerligt förtroende ett år utöver strafftiden. 

Han gifter sig med Mathilda Jacobsdotter från Gunnilbo och får barnen Hildebert Qvintus 

f.1882-10-06, död 1946-01-10, Gustaf Teodor f. 1884-07-14, död 1952-01-05 i Västervåla, 

August Algot f. 1887-06-17, död 1972-04-09 i Norberg, Gerhard Leander f.1889-10-22, död 

1959-01-19 i Krylbo, Albertina Elisabet f. 1893-07-06, död 1972-08-05 i Västerås, Albert 

Leonard 1896-08-07, död 1985-03-30 i Fjärdhundra samt fostersonen Karl Einar Liljegren. 

1904-12-09, död 1973-12-20 i Västerås. 

Flyttar omkring 1920 till Liljas stuga. Finns därefter upptagen som ladugårdskarl under 

Prästgården tillsammans med sonen Albert Leonard. Per August Pettersson dog 1939-10-02 

och hans hustru 1929-09-09. 
 

Sammanställt av A Eriksson 2012. 

 

 


