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Muggebo under Ulfsnäs 

 

Muggebo var en backstuga byggd 1840, den låg vid södra delen av Ulfsnäs, cirka 50 meter från sjön 

Rusken, där man kunde fiska. Det var en backstuga som användes en kort tid och sedan stod tom. 1883 

stod en ny bostad klar med bostadshus, smedja och ladugård. Den användes också bara en kort tid och 

revs i början av 1900-talet. Det senare var ett arrendetorp, dvs brukaren fick betala 15 kronor per år för att 

få bo där.     

Första brukaren: 

Johan Fredrik Svensson, född 1800-08-03, Nydala socken 

Hustru Maja Lisa Andersdotter, född 1792-11-06 på Fällan under Skärvälla 

Barn: Sven Gustaf född 1828-06-30  

 Johannes född 1831-02-22  

Anders Peter född 1833-03-04 

Familjen kom till Muggebo 1840. De hade bott på flera andra ställen. De hade 3 barn, som växte upp på 

Muggebo. Bara en blev gift, de andra två dog unga.  

Den äldste sonen, Sven Gustaf, flyttade till Fryele. Gifte sig och fick 6 barn. Bodde på torp i Ya, Näsbyholm 

och Hallagården. Bodde i torpstugan Nybygget under Hallagården, Fryele när han drunknade 1867-12-01, 

vid 39 års ålder. Mellanbarnet Johannes avled, 15 år gammal, 1846-11-02, i Muggebo. Han dog av värk. 

Den yngste sonen, Anders Peter, tog drängtjänst i Bocklarebo vid 17 års ålder. Bytte tjänst 1852 då han 

blev dräng i Gåeryd. Han avled i rödsot 1854, 21 år gammal. Prästen skrev att han hade haft god hälsa 

tidigare.  

Johan och Maja flyttade till Lilla Dahlgrens 1852. Maja Lisa avled på Lilla Dahlgrens 1861. Johan kom till 

fattigstugan och avled där på julafton 1867, några veckor efter att hans son drunknat.  

Nästa brukare: 

Jöns Andersson, född 1794-01-10 i Lundsbo, Nydala socken (bror till ovanstående Maja Lisa Andersdotter) 

Hustru Stina Andersdotter, född 1793-09-14, i Vrigstad socken 

Barn:  Anders Peter född 1822-08-25 i Månshult 

 Karl Gustav född 1824-11-01 i Månshult 

 Sven Magnus född 1826-08-24 i Månshult 

 Johannes född 1828-09-04 i Månshult 

 Johan Gustav född 1830-11-11 i Månshult 



 Klas Fredrik född 1833-03-06i Månshult 

 Otto född 1834-12-12 i Månshult 

Jöns var son till Anders Lund, Fällan och bror till föregående torparhustru Maja Lisa. Han hade arbetat i 

Ljunga socken och hustrun Stina kom från Spånarp, Vrigstad socken. De bodde i Månshult där alla barnen 

föddes. De kom till Muggebo någon gång på 1840-talet. Jöns var då förmodligen sjuk. Han avled av 

bröstinflammation 1845-02-11 och lämnade änka och sju söner i stor fattigdom. De hade bara möjlighet att 

odla potatis, fiska, plocka bär och få allmosor från grannar. Den äldste sonen, Anders Peter, led av bråck 

(kunde därför inte arbeta och förtjäna sitt uppehälle). De andra barnen kom i arbete på andra gårdar i och 

utanför socknen. Stina Andersdotter och hennes äldste son Anders Peter kom 1852 till fattigstugan i 

Nydala. De flyttade efter något år till Ulfsmoen och bodde där tillsammans med ett par som brukade 

torpet. Anders Peter gifte sig vid 52 års ålder (se vidare Ulfsmoen).  

När Jöns Anderssons familj flyttat 1852 verkar ingen fast boende funnits i backstugan.  

Den 25 mars 1883 fick Anders Andersson Rylander lov att bygga en stuga, smedja och ladugård med lada 

på Muggebo. När torpet var klart 1884 flyttade han in med hustru och två vuxna döttrar.  

 

Boende i arrendetorpet: 

Anders Andersson Rylander, född 1828-12-08 på Myren under Söndra i Hjälmseryds socken 

Hustru Inga Lisa Isaksdotter, född 1821-11-01 i ett torp under Söndra i Hjälmseryds socken 

Barn: Anna Maria Johansson (hustruns egen dotter) född 1844-04-08 i Hjälmseryd 

Carolina Christina född 1857-09-29 i Hjälmseryd socken 

 Wendla Elise född 1861-10-05 i Hjälmseryds socken 

 Anders Johan August född 1865-08-03 i Nydala Herrgård, död 1871-09-12  

Anders och Inga Lisa kom från Hjälmseryd med tre döttrar. Anders blev statardräng på Nydala Herrgård och 

bodde med familjen på gården. Sonen Anders Johan August föddes i bostad som tillhörde Nydala herrgård.  

Familjen flyttade till Torsborgs backstuga under Moboda. Anders blev där smed. När sonen Anders Johan 

August var 6 år fick han scharlakansfeber och avled 12 september 1871. (Under perioden aug-dec 1871 

avled 15 barn i Nydala socken av scharlakansfeber).  

Hustruns dotter, Anna Maria Johansson, född 1844-04-08 i Hjälmseryds socken. Anna Maria Johansson tog 

ut flyttningsbetyg till Tyskland 1869 men åkte troligtvis inte dit. Hon bodde kvar till 1876 då hon flyttade till 

Hjälmseryd. 

Carolina Christina blev piga i Dala 1877 och flyttade sedan till Klevshult där hon gifte sig och fick fyra barn. 

Maken arbetade vid järnvägen och 1895 flyttade de till Byarum. 

1884 flyttade Anders och Inga Lisa in på Muggebo tillsammans med sin yngsta dotter Wendla. Wendla fick 

arbete som piga i Näsbyholm i Fryele socken men var gravid och födde en son på Muggebo.  

Barn:  Johan född 1886-03-31 på Muggebo 



Hon flyttade tillbaka till Fryele, tillsammans med sin son, men blev då skriven på socknen. 1894 kom hon 

tillbaka till Muggebo med sin son. 1899 flyttade hon till Söndra i Hjälmseryds socken där hon gifte sig med 

Anders Magnus Hjort. 1906 flyttade hela familjen till torpet Skogsdal, Vrigstad. Äldsta dottern flyttade till 

Amerika 1922 där hon gifte sig i Iowa.  

Anders avled 1901 i Muggebo av lunginflammation och Inga Lisa kom till fattigstugan i Nydala där hon 

avled 1908. 

Husen i Muggebo revs i början av 1900-talet. Stora stenhögar och källaren finns kvar.  

Vid Muggebo finns också en tjärsten eller tjärhäll, men folk i trakten kallade den tjärränna. Det är en stor 

stenhäll där man eldade ved så att tjäran trängde ur träklabbarna och så hade man ristat fåror i stenen där 

tjäran kunde rinna ner och samlas upp i en tunna.  

/Sammanställt ur Henry Renshults böcker Folk & Fornt samt kyrkoböcker  

av Doris Fransson  

 

 


