Vem bodde i Mårdäng för 250 år sen?
Den första mera samlade bilden av
befolkningsförhållandena i våra byar får man
vid mitten av 1700-talet. En karta från 1749
över delningen av allmänningeskogen i
Mårdängs by visar, att byn bestod av två
hemman: Nr 1 beläget vid platsen för den gård,
som senare kallats ”Karl-Pers”. På Nr 2 revs de
sista lämningarna av bebyggelse så sent som år
1971 för att ge plats åt Anders Bohlins nya villa.
I 1749 års husförhörslängd är antecknade som
boende på Nr 1: Bonden Per Jonsson 56 år,
hustrun Helena Persdotter 62 år. Deras son Per
Persson 33 år med hustrun Carin Jonsdotter 35
år var husbondfolk på gården och hade barnen
Per 12 år, Jonas 10 år, Helena 5 år, Hans 1 år.
Per Jonssons son Johan Persson 20 år bodde
kvar på gården och därjämte pigorna Chierstin
Persdotter 26 år och Margreta Eriksd:r 18 år.

Helena Persdotter på Nr 1 avled senare under
året. Hennes make, som var måg i gården och
kommen från Varva nr 2, son till
riksdagsmannen och kyrkvärden Jon Olofsson,
blev omgift med Chierstin Andersd:r, sedan
hennes mor gått ur tiden.
Även på Nr 2 var husbonden måg i gården. Han
hade kommit från Åbyggeby.
År 1749 påbörjades delningen av byns
skogsmark. Denna hade liksom på andra håll
varit gemensam men skulle nu enligt order från
landshövdingen delas mellan de två hemmanen
efter deras andel i byn. – Mera härom i en
kommande artikel.
Ur Göran Göranssons forskning/KL

På Nr 2 bodde: Bonden Olof Olsson 62 år med
sin hustru Margareta Nilsdotter 53 år, sonen
Nils Olofsson 34 år med hustrun Anna Larsd:r
33 år och döttrarna Margareta 9 år och Anna 6
år. Även här fanns ännu en son Lars Olsson 21
år och tillika legogossen Olof Jeansson 14 år
samt pigorna Ingrid Hansd:r 20 år och Brita
Simonsd:r 18 år.
Efter hemmanen finns antecknade: Båtsman
Anders Jonson Styf 32 år, hustrun Brita Jeansd:r
31 år, sonen Jonas 4 år, dottern Brita 3 år.
Husman Jean Jeansson 78 år (gammal båtsman)
hustrun Brita Ericsdotter 72 år.
Husman Per Persson 37 (ofärdig)
hustrun Sara Jonsdotter 36 år
sönerna Per 4 år, Nils 3 år, Lars 1½ år.
Änkan Sara Jonsdotter 72 år med dottern
Chierstin Andersdotter 37 år.
Änkan Helga Jonsdotter 68 år med dotterdottern
Chierstin Olsdotter 7 år.
I den lilla byn fanns sålunda 21 personer på de
två bondgårdarna, varav fem anställda, samt 15
andra personer.
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