”MÅLAKARL”
I de nordligaste av Grännarps ägor kan man finna grunderna efter hus, ladugård och
smedja. På en grindstolpe intill gården är initialerna TM inhuggna. I folkmun kallas
denna gård Målakarla men hette egentligen Höjentorp och revs 1935.
Där bodde Karl Johan Mårdberg, kallad ”Målakarl”. Han föddes i Axtorp 1851-10-25
på ett torp som kallades Mård-Ingas (sannolikt namngivet efter modern). Han gifte
sig 1878 med Sofia Charlotta Johansdotter och mellan 1882 och 1889 fick de fyra
söner och en dotter.
Enligt muntliga uppgifter som vi tagit del av skall Sofia Charlotta ha varit
sängliggande och först när Målakarl dog skall hon ha lämnat sängen och börjat ta
hand om hus och barn. Enligt samma uppgifter skall Målakarl innan dess ha tagit med
barnen till Grännarp där de har fått vara medan han jobbat. Han skall ha kommit
gående till Grännarp genom dreven norrifrån ”med en svans av barn efter sig”. Enligt
vad vi hört är det Ella Andersson född på Grännarp 1923 som har åsett detta.
Efter lite efterforskning har vi listat ut att detta inte kan stämma, för den 31 juli 1891
dog Sofia Charlotta blott 38 år gammal och Målakarl blev änkeman.
Vår gissning är att Sofia Charlotta blivit sjuk och sängliggande och inte ens kunnat ta
hand om barnen, varvid Målakarl varit tvungen att ta med sig barnen till Grännarp
under dagarna, om inte innan hennes bortgång så iallafall efter.
Det ögonvittne som bör ha sett honom gå genom dreven med ”en svans av barn efter
sig” måste ha varit Alfred Gustavsson, dvs Ellas pappa. Vid tiden för Sofia Charlottas
bortgång var han 17 år. Historien kan ha uppfattats fel vid senare återberättande.
Två dagar efter sin födelsedag 1893 gifte Målakarl om sig och fick ytterligare tre
söner. Den nya frun, Amanda Charlotta Persdotter, överlevde Målakarl med 15 år.
Målakarl själv dog på sin 80-årsdag: den 25 oktober 1931.
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