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Högsma 24. 

Torp No:4 Holmatorpet. 

 

Detta torp är det enda i Högsma där kontraktet finns bevarat, och därför vet vi med 

säkerhet både byggnads- och upphovsman. Torpet låg vid den gamla Sporrakullavägen 

mittför den lilla sjön ”Dalshulta lilla” eller som den också kallas Holmagylet.  

De som tog upp detta lilla torp var Truls Persson och hans hustru Bengta Håkansdotter. 

Bengta var dotter på gården No:2 i Dalshult där husen revs vid samma tidpunkt. Av detta 

virke byggdes torpet. 

 

Torpare 

 Truls Persson * 5/5 1819 i Edema torp Örkened. Dog 13/3 1906 i Högsma. 

Hustru:  Bengta Håkansd.  *  13/2 1815 i Dalshult. Dog 9/1 1888 i Högsma. 

Gifta 4/4 1848 i Glimåkra. 

Barn: 

 Sissa * 29/4 1848 i Vesslarp. Dog 19/6 1919 i Ekeshult. 

 Pehr *  8/7 1849 i Vesslarp. Till Amerika 11/4 1877. 

 Hanna * 9/3 1851 i Vesslarp. Dog 20/2 1933 i St. Bökön. 

 Bengta * 17/2 1854 i Dalshult. Till Amerika 2/5 1873. 

 Truls * 30/3 1857 i Högsma. Till Amerika 11/4 1877. 

 August  * 13/2 1861 i Högsma. Till Amerika 27/3 1880. 

 

Efter Truls Persson kom en ny torpare vid namn Johan Jönsson, även kallad 

”Göga-Johan”. Han kom med sin familj 1903 från Brännskulla där han varit smed i 

stenbrottet. Detta yrke fortsatte han med även i St.Björkeröd till våren 1939. 

Detta köpekontrakt på torpet finns även bevarat. Johan var född i N. Duvhult i Örkeneds 

församling. Hustrun Sofia var född i Ullstorp i Önnestad. 

 

 

Torparen o Smeden. 

 Johan Jönsson * 9/11 1861 i N. Duvhult. Dog 1/2 1940 i Rolstorp. 

Hustru:  Sofia Hansson * 21/7 1858 i Ullstorp Önnestad. Dog 8/1 1947 i 

Snarrarp Glimåkra. 

Gifta 31/8 1890 i Önnestad. 

 

Barn: 

 Berta Ragnhild * 8/2 1890 i Önnestad. Dog 1/2 1971 på Västergård. 

 Gösta Ragnar * 29/4 1894 i Nordanå Ö. Broby. Dog 22/5 1898 i Bivaröd  

av Lunginflammation. 

 Signe * 7/7 1896 i Nordanå Ö. Broby. Dog 24/2 1986 i Broakulla  

Kalmar län. 
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 Gösta Bernhard *  25/4 1899 i Bivaröd. Dog 11/10 1975 i Simontorp. 

 Ragnar Julius * 13/10 1901 i Brännskulla Hjärsås. Dog 25/3 1952 i  

Snarrarp Glimåkra. 

 

Sofias barn i Amerika, födda i Önnestad: 

 Amelie Carlsson *  10/2 1880 i Önnestad. Gift Peterson. 

 Paulina Carlsson * 15/6 1884 i Önnestad. Gift Koernig. 

 

Utreste till Amerika, troligen från Sofias hem i Önnestad. 

 

Familjen flyttade till S. Kringsjötorpet i Rolstorp 1910 på grund av osämja om  

dagsverk med markägaren Trued Persson i Högsma. Närmaste grannen Ola Nilsson flyttade 

sitt torp över gränsen. Det var hårda kontrakt med ett torp på ofri grund. 
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HOLMATORPET 

 

Till Truls Persson och hans hustru Bengta Håkansdotter från Dalshult hava vi undertecknade 

bortlämnat en liten jordplan omkring ett halvt tunnland på vår utmark öster om Sporravägen, 

vid västra och södra sidan av den s.k. Dalshulta lilla till att uppföra åt sig en liten så kallad 

backstuga emot följande villkor. 

 

Såsom städje betala dessa tvenne första åren eller före 1857 sex rd och 32 skilling banco. 

Från 1857 års början betala såsom årlig skatt vid nyårstiden en riksdaler 16 skilling banco. 

 

Utför torparen på åboens mark femton dagsverken - 10 mans och 5 kvinnodagsverken vid 

höst och skördetid. 

 

En gärdessträcka från Dalshults rågång i väster till Jungsjön underhåller torparen när åboen 

utvisar och framskaffa gärdestång. 

 

Bete på utmarken till 3 får och 3 lamm och ett svin. Bränne får ej tagas utan utvisning. 

Torparen får ej intaga eller hysa obehörigt folk vid kontraktets förlust. 

 

När torparen fullgör ovanstående punkter och ej visar sig ohövligen mot oss eller den vår rätt 

innehar så lovas honom och hans hustru en fri besittning i deras livstid. 

 

När detta kontrakt är tilländalupet tillfaller egendomen hemmanet utan betalning utom vad 

husen beträffar som tillhör torparens arvingar. 

 

Kontraktet är undertecknat i Högsma den 25 april 1855 av 

 John Persson      Bengta Svensdotter 

Bevittnat av 

Jöns Björnsson     Knut Månsson 

Trudatorp       Högsma 

 

Förmodligen var det en son till detta torparpar som hette Per Persson som år 1903 sålde 

torpet till Johan Jönsson som kommer från Brännskulla (Göga Johan). 

 

Torpet är nedrivet och återgått till stamhemmanet. Det halva tunnlandet som det talas om är 

planterat med gran. Delar av virket till torpet flyttades 1914 till dansbanan Solbacken i 

Hjärsås. Murrester och boningslängans grund finns, trots att granar även där slagit rot. Man 

kan se var torparen hade sitt lilla stall, som var delvis utgrävt i en backe. 

En vällagd stengärdesgård vittnar om den forna kulturen på denna plats, som nu skogen 

återerövrat. 

  …………………………… 

  Arthur Johansson 
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