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Den lilla backstugan Granholmen byggdes ganska säkert 1879 som bostad åt Sara 

Svensdotter, som då flyttade dit från öen, där hon varit piga hos Johan Magnusson i 10 

år. Sara, som var ovanligt liten till växten och som därför kallades Lilla-Sara, kom 

från Hjälmseryd och var syster till Sten-Anders i Fälläng. 

1 17 år bodde Lilla-Sara ensam i sin stuga, men sedan blev det giftermål av. I juni 

1896 gifte hon sig nämligen med Jonas Johannesson, som sedan han blivit änkling 1888 

bott hos dottern Kristin i Snarkullen. De nygifta var inte purunga just — Sara var 61 

år och Jonas 10 år äldre. Jonas var liksom Sara född i Hjälmseryd. Kanske det var 

orsaken, som förde dem samman? 

1 10 år varade äktenskapet — Jonas dog våren 1906. Han var invalid, har någon 

berättat, men på vad sätt är inte noterat. Sara bodde kvar i Granholmen och klarade 

sig väl någorlunda. Fast de sista åren fördystrades av sjukdom. Sara fick cancer i ett 

öga och den spred sig neråt näsan och övriga ansiktet, berättade Artur Svensson i en 

intervju 1970. Hon lär ha sett alldeles förfärlig ut och hade säkert ont också. Men 

läkare vägrade hon söka. Till slut lyckades man dock få iväg henne till sjukstugan i 

Sävsjö. Men frivilligt for hon inte, utan man fick binda henne på skjutsen. Stackars 

Sara! På sjukstugan gick det precis så illa, som hon väl fruktat. Där måste hon bada - 

säkert för första gången i sitt liv - och placerades i ett badkar. Där dog hon enligt 

Artur Svensson i ilskan över den i hennes tycke förnedrande behandlingen. 

Lilla-Sara dog i juni 1919. Av ilska, säger ryktet, av cancer, står det i död—boken. 

Granholmen ströks i längderna och är helt försvunnet. Det låg strax öster om järnvägen 

inte långt från Hemsjön. 

                                              Örsbyholm Södregård 

B. Granholmen  

  Jonas Johannesson född 1825 i Hjälmseryd 

h. Sara Lena Svensdotter          ”  1835 ”    ” 

 


