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Ända in på 1970-talet var det lätt att leta sig fram till resterna av torpet Högaholmen. 

Vägar hade gått dit både från Björnaholmen och från Hagen—Femtingevägen och fanns ännu 

kvar, även om de krympt ihop till stigar. Sedan har skogsbilvägar, kalhyggen, 

granplanteringar, igenväxning helt förändrat landskapet, så att inga gamla kännemärken 

finns kvar. Det är inte lätt att finna torpplanen och det är heller inte lätt att ge 

en vägbeskrivning. Att torpet låg ungefär mitt emellan Björnaholmen och Hagen, är kanske 

det närmaste man kan koma. 

Högaholmen kom tämligen säkert till någon gång mellan 1791 och 1795. I den längd, som 

omfattar de åren, står det nämligen upptaget som "Nybygget Högaholm" . Här skrivs då den 

avskedade ryttaren Isac Tamgren med hustrun Maja Nilsdotter och dottern Cathrina. Tamgren 

hade under sin tjänstgöringstid bott i ryttartorpet Tamjan under Nöbbeled, dit han kommit 

troligen 1759 . 

Så många år i nybygget fick Tamgren inte; han dog av "wattusot" redan 1799 70 år 

gammal. Uppgifterna om födelseåren för paret Tamgren varierar. längden för Hö— 

gaholmen står 1722 resp. 1736, men att döma av noteringarna för Tamjan, i dödboken och 

i mönsterrullorna bör nog årtalen vara 1728 resp. 1734. Hustrun och dottern bodde kvar 

ett par år efter Tamgrens död, men sedan också Maja avlidit, flyttade Cathrina 1801 

till Hagen, där hon väl blev piga. 

Nya invånare i Högaholmen blev Nils Andersson med hustrun Stina och tre små söner. De 

kom från Sandsjö och hade bott i Hagen en kort tid. Här utökades familjen med två 

döttrar, innan man 1807 flyttade till Komstad Nilsgård, där Andersson står som brukare 

av en tredjedel. 

Efter bara 2 år blev det dock åter flyttning, nu till Berget/Risa och slutligen efter 

18 år i Berget till Björkholmen, mera känt som Göthens.  

Inte heller efterträdaren blev så gammal i Högaholmen. År 1807 kom Arvid Hindricksson 

med hustrun Stina och tre barn från Sävsjö Norregård, där han tycks ha varit brukare 

på en fjärdedel. Här står han efter några år som "utfattig". När och vart familjen 

Hindricksson, som utökats med ytterligare fem barn, flyttade, är inte noterat. 

Hindrickssons finns tydligen kvar i Högaholmen, när yngste sonen föds i december 1815, 

men i den längd, som börjar 1817, är de inte med. 

Hindricksgon fick ingen efterträdare. De unga syskonen Maria Andersdotter och Jonas 

Andersson från Sävsjö Norregård står skrivna här en tid, Maria från 1816 till 1820, 

Jonas mellan 1818 och 1819 - han står som torpardräng. De flyttade båda till Björket 

under Ljunga Broddagård. Där gifte sig Maria med soldaten Anders Isaksson Ljung. 

I nära 40 år, mellan 1820 och 1857, står Högaholmen tomt. De första 15 åren står det 

"Brukas till gården" . Sedan är Högaholmen över huvud taget inte upptaget i längden. 

År 1857 återuppstår Högaholmen. Då flyttar Isak Isaksson Qvick och hans hustru Johanna 

Johannesdotter in från Björkholmen i Hjärtlanda. Qvick var son till soldaten Isak 

Petersson Qvick på Ärnanäs. Om paret Qvick flyttade in i den gamla stugan, som stått 

obebodd så länge, kan man undra. I så fall bör den ha varit tämligen illa medfaren. 

Kanske kostade Mellangårdsbonden på en ny stuga. Evald Wetterholm i Sävsjö Norregård 



mindes i varje fall vid en intervju 1970 (han var då 86 år), att det fanns en fin, 

öppen rörspis i stugans rum. Fyra barn kom att tillbringa sina första år i Högaholmen. 

Om det äldsta, dottern Anna Clara, noteras omkring 1870, att hon "har svårt att läsa". 

Det var dock inte värre med henne än att hon 1873 sexton år gammal emigrerade till 

Amerika. 

Qvick fick det besvärligt i Högaholmen - 1866 står han som "utfattig". Och 1870 flyttades 

familjen Qvick till fattighuset i Ljunga. Sex år senare blev det flyttning till Grönelid 

i backen ner mot Sävsjön, d v s Kvickaliden. Utfattigt för— blev det dock. 

Nytt torparfolk i Högaholmen blev August Holmqvist, son till Sven Holmqvist i Nyängen, 

och hans hustru Lovisa Johannisdotter. De kom närmast från Sävsjö Kistegård, där de står 

som "boende" , väl i någon namnlös stuga, men de hade tidigare bott några år i torpet 

Byholm i Mejensjö. August Holmqvist var egentligen skräddare som sin far och han blev 

heller inte garmnal som torpare på Högaholmen. Redan 1872 flyttade familjen Holmqvist —

där: fanns tre små söner och en nästan nyfödd dotter — in till samhället, där ett 

bostadshus uppförts vid Sandsjövägen, föregångaren till nuvarande NO 8. 

Holmqvist följdes av Gustaf Israelsson, som i ett år bott i Brostugan vid bron över 

Sävsjöng utlopp. Dit hade han kommit som nygift med Mathilda Sofia Svensdotter. I 

Högaholmen stannade Israelssons i 16 år. "Han hade ingen häst utan körde med kor" , 

berättade Evald Wetterholm, som också mindes, att Israelsson var en lång karl, men att 

sonen Carl Gustaf blev ännu längre han kallades Kalle Kom ner. 

1888 flyttade Israelssons in till samhället, först till Åkersholm, sedan till det 

nybyggda Högelund, d v s nuvarande Skogsgatan 12. Här står den blott 19-årige Kalle som 

ägare - han hade fått anställning vid järnvägen och hade kanske redan hunnit tjäna en 

slant. 

Någon ny torpare på Högaholmen blev det inte, utan det "brukas till gården" .Stugan fick 

förfalla, revs eller flyttades. Vilket det blev är okänt, men i 1900-1909 års längd 

noteras "finnes ej". Men åkerlappen nedanför stugan fanns kvar och brukades i ännu många 

år. Under de år, som första världskriget pågick, blev det som bekant stor livsmedelsbrist 

även i Sverige. Våren 1917 var det t.ex. nästan omöjligt att få köpa potatis — det " 

jobbades" nämligen ganska allmänt med den. I Sävsjö gick det så långt, att det blev 

"potatisuppror" den 19 april 1917 (om detta berättas i Hembygdsföreningens årsskrift 

1977). Som en följd av detta beslöt municipalnämnden någon vecka senare, att en del 

kommunal mark skulle upplåtas för potatisodling. I protokollet kan man vidare läsa, att 

"Herr Andersson i Sävsjö Mellangård hade erbjudit Sävsjö Samhälle att för året få använda 

åkern på torpet Högaholmen till potatisland och beslöt municipalnämnden att med tack— 

samhet mottaga erbjudandet" . 

Så småningom blev Högaholmsåkern omvandlad till beteshage, men den hölls öppen fram till 

början av 1960-talet om vintrarna gick alltid ett skidspår på diagonalen över 

åkern/hagen ner till den gamla öppningen i den omgivande stenmuren. Sedan planterades 

den med gran — marken, där Israelsson stretade med sina kor, är nu en nästan 

ogenomtränglig dyster grandjungel. En sorglig "utveckling" . 

Ännu 1970 fanns en hel del trädgårdsväxter kvar, t.ex. snöbär, krusbär, äppelträd, 

pärlhyacint. Och en syren, som blommade så vackert varje vår. Nu finns bara risiga 

snöbär och en ynklig liten syrenspillra vid resterna av spisröset. Men torpplanen är 

nyröjd — kanske kan den nästan ihjälskuggade syrenen få en ny blommande vår. 

 

  



 


