Marielund i Jordbro

Marielund, Kalvsvik 3:7 och 3:15, troligen 1981.
För några veckor sedan lade jag ut ovanstående bild på FB för att få lite
fakta om den.
Byggnaden låg på östra sidan av Nynäsvägen mellan järnvägsviadukten i
Jordbro och Janstorp (numera flyttat till Tingshustomten i
Västerhaninge).
Personligen minns jag huset mycket väl, fanns på 60-talet ett staket mot
vägen och ofta satt en man på trappan och kollade trafiken.

Ganska snabbt fick vi klarhet i att detta var Marielund, Kalvsvik 3:7!

Vår man i Handen, Mauritz Henriksson, kunde ganska omgående
presentera en kortberättelse som lyder:

Första innevånaren var byggnadsarbetaren Ernst Vilhelm Pettersson som var född
1883 i Kvarntorp, Handen. Han var gift med Engla Maria Vesterlund. De hade tre
döttrar, och flyttade dit 1911.

Närmast före hyrde de bostad på Jordbro. Namnet Marielund har inte funnits i
området innan, vilket betyder att det troligtvis är Pettersson som byggde huset.
Troligen är det Engla Maria som fått ge namn till huset.
Pettersson med familj bodde där till 1918.

In flyttade, och troligtvis köpte, Karl Otto Åsberg, född i Örebro 1866. Han var
gift med Klara Sofia Andersson, född 1879 i Södermanland.
De hade gift sig 1901 när de bodde på Vendelsö.

De fick sönerna Karl Holger 1902, Sven Erik 1903 och Gustaf Edvin 1905. Alla tre
föddes på Vendelsö.

1905 hade familjen flyttat till Strömslund, tillhörande Kalvsvik, nära Jordbro. Men
bodde där bara två år, och flyttade 1907 till Söderhagstorp i Vega-Söderhagen.

Fam. Åsberg kom alltså till Marielund 1918. Fadern Karl Otto avled 1929, hans
hustru Klara Sofia avled 1940.
Mellansonen Sven Erik, som hade gift sig 1936 med Astrid Elisabet Vård, flyttade
in där 1941. De hade fått sonen Sven Arne 1936.
Hur länge de blev kvar på Marielund kan jag inte se, men 1946 bodde de på
Bergsvägen, som ligger strax intill bensinmacken vid Jordbrorondellen.

Kvar på Marielund blev de båda ogifta sönerna Karl Holger och Gustaf Edvin.

Gustaf Edvin bodde där till han avled 1978.
Karl Holger flyttade till Midgårdsvägen i Handen, där han bodde när han avled
1981.
Några kvarlevande anhöriga till fam Åsberg finns inte. Enda barnet, Sven Arne,
som föddes 1936 var ogift och bodde på Sleipnervägen i Handen när han avled
2011.

Ekonomiska kartan 1951 visar trakten.
(Söder om fastigheten 3:7 finns 3:15! Kallades även den för Marielund? Och vem
bodde där?)

Marielund var ett vanligt namn på hus och platser ”förr i tiden”, ibland var det
hustrun i familjen som fick bidra med sitt förnamn som följdes av en lämplig
ändelse, i detta fall -lund men -berg, -dal, -borg och -hill var vanligt.
Oftast var det dock byggherren själv som ville stoltsera med sitt förnamn i

inledningen.
Märkligt nog är det i ortsnamnsregistret sällsynt med originalnamnet ”Maria” i
dessa sammanhang, kanske handlar det om smidigheten i uttalet?

Slutligen, en helt annan fråga!

Mitt emot Marielund, ner mot järnvägen, fanns redan på 1950-talet en vit
verkstadsbyggnad som i folkmun, åtminstone på senare tid, kallades Indikator.
Den är sedan länge borta, mitt minne säger att det var en plåt- och
ventilationsfirma men var den verkligen ursprungligen byggd för det ändamålet?
Var det kanske en fabrik, vissa påstår det?
Vad tillverkade man i så fall?

Du som vet något, skriv en kommentar här i artikeln (nedan) eller maila:

nils.sune.nilsson@gmail.com

