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Information av Doris Fransson, Björkelund, vid torpvandringen 20170910. 

Korparydet, norra under Moboda 

 

Låg 850 meter söder om Björkelund, 1500 meter väster om Fägerhult. Var först en backstuga från 1770-

talet men blev på 1820-talet ett torp. Området kring Skärsjöbäcken kallades Korparyen , Ryen eller Sjöbory 

därför fick torpet namnet Korparyd eller Korparydet. Kallades också Gökens efter de boendes efternamn. 

 

Brukare: 

Per Nilsson Gök, född i Loftås, Fryele 

Hustru Anna Nilsdotter, född i Voxtorp 

Familjen kom från Gölsebo, Gällaryd där Per varit soldat. Han odlade upp Korparydet omkring 1770. Var 

kyrkväktare ca 40 år. Hade över 9 km till kyrkan. Fick hjälp de sista åren av sonen Anders som övertog 

sysslan efter fadern. Hustrun hade varit gift tidigare och hade tre barn med första maken och fem barn 

med Per. Annas mor bodde också en tid på Korparydet. Per och Anna dog båda på Korparydet, först Per 

1810 och sedan Anna 1813. 

Fyra av barnen bodde på Korparydet: Stina, Anders, Annika Nils. Annas son Peter bodde också där. 

 

Nästa brukare blev Per och Annas son:  

Anders Persson Gök, född i Stora Hunnavik. 

Gift med Lena Persdotter, född i Stora Byhult  

Barn:  Stina, flyttade till Skåne 

Johannes, flyttade till Fryele, återkom senare 

Sven Johan  

Anders var kyrkväktare och orgeltrampare. Var så fattig att han 1821 fick tillstånd att gå och tigga. Han fick 

allmosor från olika evenemang (bröllop mm). Han fick fattighjälp av socknen. Bibel och psalmbok fick han 

av kyrkan.  

Anders och Lena fick sina djur rivna av varg, en ko, en gris och tre får.  

Paret ärvde pengar efter dottern Stina, 50 kr.  

Anders dog 1826 på Korparydet. Lena blev föreståndare på fattigstugan i Nydala 1836-37.  Hon dog där 

1842. 

 



 

 

Nästa brukare blev Anders och Lenas son:   

Johannes Andersson Gök, född på Korparydet 

Hustru Stina Andersdotter, född på Västerskog.  

Barn: Daniel 

Anna Lisa 

Kajsa Maja (enl prästen pygme). Flyttade till fattigstugan som ung. Blev 52 år. 

Anders Peter 

Stina hade barn innan hon gifte sig. Hon levde under knappa förhållande tillsammans med sin far och sina 

barn i en jordkula under Abrahamstorp. Johannes och Stina fick 4 barn. Från 1828 bodde de på Korparydet. 

De var mycket fattiga och klarade inte av att bo kvar på Korparydet. De flyttade 1839 till södra Korparydet 

(kanske var stugan bättre där eftersom den var byggd senare). 

 

Nästa boende blev 1833  

Sven Karlsson, född i Nydala 

Hustru Katarina Danielsdotter, född i Sandvik 

Barn: Jonas Peter 

 Magnus, död ung 

Paret bodde som nygifta på Solslätt och var ett strävsamt par. Men Sven fick bråck och klarade inte av det 

tunga arbetet på torpet. Han kom på obestånd och fick lämna stället och flytta in på Korparydet med sin 

familj. Även hans far fick följa med dit. Sven Karlsson dog 1835 och då tog ny boende vid. Katarina dog 

1856 på Solslätt. Sonen Jonas Peter blev dräng hos nästa torpare i Korparydet. 

 

Nästa boende 1835 blev Jakob Jonasson, född i Vrigstad  

Hustru Stina Kajsa Magnusdotter Wahlgren, född i Ödestugu  

Barn: Brita Stina 

Johan Magnus, död ung 

Anna Maria 

Klas Peter 

Johanna Kristina 



Familjen kom 1835 från Carlsnäs. Skrivna på socknen 1842. Hade ingen fast bostad förrän 1847 då de 

bodde i Porsdala backstuga, placerade av fattigvården. 1849 placerades de på Ekåsens backstuga. Där 

bodde de tills de kom till fattigstugan 1868 (barnen flyttade till andra socknar).  

Nästa brukare blev Nils Svensk, född i Voxtorp 

Hustru Anna Stina Brunberg, född på Lilla Dahlgrens 

Paret hade 9 barn.  

Nils Svensk blev i tjänst strax efter 10 års ålder inom dragonverksamhet. 1805 var han dragon i Vrigstad 

kompani. Satt fången i Quintin i Frankrike 1807-10. Kom sedan till Moboda. Gifte sig med dragonen 

Brunbergs dotter. Bodde då på Morydet. Var med i nytt krig 1813-14. Var dragon vid Smålands 

grenadjärsbataljon i 20 år. Flyttade efter avsked först till Långö och sedan till Korparydet. Han blev 

kyrkväktare 1849 och 1851 flyttade makarna till sockenstugan där hustrun dog samma år. Hans ena dotter, 

Sara, flyttade in till honom och födde ett barn 1855 Peter Johan Carlsson. Nils dog 1865 och då flyttade 

dottern till fattigstugan där hon dog 1902. 

Saras son, Peter Johan, flyttade till Vrigstad, arbetade bl a på Lundholmen, flyttade till Ökna i 

Södermanland, vidare till Vaxholm där han gifte sig. Dog 1921 i Vårdinge utanför Södertälje. 

 

Nästa brukare på Korparydet 1849 blev  

Johannes Petersson, född i Svenarum.  

Hustru Maja Stina Svensk (dotter till föregående brukare). 

Kom från Svenarum.  Paret fick 7 barn. 

Flyttade 1871 till Lille Sten. Bytte torp med Jonas Magnus Andersson. 

 

Nästa brukare som kom från Lille Sten 1871 var 

Jonas Magnus Andersson, född på Eliasbygget 

Hustru Inga Lisa Andersdotter, född i Långö Södergård. 

Tre barn var födda på Lille Sten. Ett av dem dog på Korparydet 1873, knappt 3 år gammal. Hans lillebror 

som föddes en vecka senare fick samma namn som den döda brodern, Johan Gustaf. Ytterligare två barn 

föddes på Korparydet. 

1886 flyttade familjen till Store Sten. Två barn hade då flyttat hemifrån. 

 

Nästa brukare blev  

Fredrik Johannesson, född i Voxtorp 

Hustru Sara Olofsdotter, född i Gällaryd. 



Paret kom 1886 från Gällaryd och flyttade tillbaka dit 1888. 

 

 

Nästa brukare blev  

Johannes Karlsson, född i Gåeryd 

Hustru Ida Johansdotter, född i Mobo.  

Familjen kom 1890 från Stearyd som Johannes Karlsson arrenderat. Paret hade 7 barn, alla födda på 

Stearyd. 

Fyra barn utvandrade till Amerika och en flyttade till Jönköping. En son skickade varje år hem pengar från 

Amerika så att det räckte till arrendekostnaden till Moboda för Johannes och Ida.  

Paret var mycket omtyckta i trakten och fick därför mycket hjälp av grannarna med ved och foder till 

djuren mm. En gång, berättas det, köpte Ida en gris men hon hade inte pengar att betala den med så då 

lämnade hon deras golvur som betalning. 

Johannes dog 1930 på Korparydet och Ida kom till ålderdomshemmet 1931. Dog där 1939. 

 

1939 revs husen. Virket användes till delar av ladugården på Björkelund. 

 

 

 

/Sammanställt ur Henry Renshults böcker Folk & Fornt samt kyrkoböcker  

av Doris Fransson  

 

 


