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Korparydet södra under Moboda 

 

Korparydet var det yttersta torpet i Nydala sockens södra del. Gränsade till Fryele socken. Kallades också 

Söra-Gökens (eftersom norra Korparydet kallades Gökens). Byggd 1829. 

 

Anders Jonasson byggde en backstuga söder om Korparydet. Anders var född i Siggaskog, hade bott i 

Staveryd och sedan hamnat på Lilla Dahlgrens (Tullen). Därifrån flyttade han 1829 till backstugan i 

Korparydet.  

Hans hustru hette Lena Svensdotter, född i Byhult. 

Anders och Lena hade haft 6 barn men bara ett av dem överlevde barnaåren, Sven Johan. 

Hela familjen flyttade till fattigstugan 1839. Anders dog på fattigstugan 1844 och Lena 1847. 

 

Nästa brukare blev 

Johannes Andersson Gök, född på norra Korparydet. 

Hustru Stina Andersdotter, född på Västerskog. 

Paret hade fyra barn, det första född i Västerskog och de andra tre föddes på Norra Korparydet.  

Familjen flyttade in i Södra Korparydet 1839. 1861 flyttade Johannes och Stina till Rumleborgs backstuga. 

Tre av barnen hade flyttat hemifrån. Ett barn flyttade in på fattigstugan 1867. 

Stina dog 1862 på backstugan i Rumleborg, kallad ”Stines” 0ch Johannes dog 1885 på fattigstugan. 

 

Nästa brukare blev  

Anders Petersson, född i Gällaryd 

Hustru Stina Katarina Andersdotter, född i Gällaryd 

Familjen kom 1840 till Södra Korparydet. Paret hade sex barn, de två sista föddes i backstugan. Familjen 

hade flyttat runt på flera olika torp och blev skrivna på socknen 1838. Stina dog 1868 och Anders dog 1873, 

båda två i backstugan. 

 

Dottern Kristina född 1841 i södra Korparydet bodde kvar i backstugan som vuxen. Hon födde tre barn 

utom äktenskapet, alla barnen dog vid födseln eller däromkring pga medfödd sjukdom. Kristina var på 



kurhus i Jönköping för sin sjukdom men på den tiden fanns ingen hjälp att få. Hon togs in på fattigstugan 

1881 på grund av dålig syn. Hon dog 1889, 48 år gammal. 

 

Sista brukaren i backstugan var  

Frans Andersson, född i Stora Hunnavik 

Hustru Johanna Karlsdotter, född i Abrahamstorp.  

Paret hade en dotter, Augusta, född 1877 i Fryele socken. 

Frans hade följt sockenskräddaren och blev skräddare på Rumleborg. Bodde i en stuga som kallades 

”Fransa-stugan” under Rumleborg. Kallades då Fröjd i efternamn. Flyttade 1876 till Fryele socken. Frans 

hade gift sig 1857, deras enda barn föddes 20 år senare 1877 och då var Johanna 40 år. 1888 flyttade hela 

familjen till Korparydets backstuga. 1890 flyttade de från Korparydet till Ekåsa. Frans dog 1906 och då 

flyttade hustrun Johanna, som då var 69 år, till dottern Augusta i Amerika. Dottern hade flyttat till Amerika 

1894. 

 

Detta var den sista familjen som bodde i stugan enligt kyrkans husförhörsbok.    

 

 

/Sammanställt ur Henry Renshults böcker Folk & Fornt samt kyrkoböcker  
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