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Torpet Sjöholm tycks ha kommit till 1844. Där skrivs nämligen då Peter Sandberg och hans hustru Anna Stina Hansdotter. 

Sandberg, som var född i N. Sandsjö, hade i omkring 15 år varit "arrendator och hemmansbrukare" — titlarna står i ett 

sockenstämmoprotokoll 1831 - på Sävsjö Skrivaregård. Nu blev han alltså torpare på Det nyblivna torparparet hade inga egna 

barn men hade 1835 som fosterdotter tagit till sig Anna Stinas systerdotter Johanna Josefina från Sävsjö Västergård. Flickan, 

som var född 1833, hade blivit moderlös strax efter födelsen och hade kanske tagits om hand av mostern redan då. 

År 1850 flyttade Sandbergs till Bringetofta och ingen skrivs i Sjöholm förrän 1854 - torpet har då degraderats till backstuga 

under Örsby Backegård. De nyinflyttade var undantagsmannen Jaen Jonasson och hans hustru Maja Lisa Petersdotter. Båda 

var i 60-65—årså1dern och hade de senaste åren stått som undantagsfolk under Hennikahemmet. Tidigare hade Jonasson 

varit ägare till Örsby Söde gård. 

Jaen Jonasson avled i januari 1863. Änkan Maja Lisa fick snart sällskap i Sjöholm, som då åter står som torp men nu under 

Örsby Södergård. Den nye torparen var Johannes Svensson, som med hustrun Lisa Maria Lindberg och två små döttrar närmast 

kom från Ringsudde. I Sjöholm föddes ytterligare fyra barn, fast den förstfödde sonen blev bara knappt ett år gammal. 

Hösten 1873 flyttade familjen Svensson till Björket för att stanna där i 28 år. Och Sjöholm försvinner ur längderna. Gamla Maja 

Lisa Petersdotter dog 1877, men om hon bor kvar i stugan, framgår inte, utan hon är bara skriven under Örsby Södergård. 

Även om Sjöholm var struket ur längderna, fanns stugan kvar långt in på 1900— talet. Den var bebodd också, det har många 

minnesgoda berättat om, nämligen av "Lille-Anders" Magnusson. 

Som namnet antyder var Anders eller Andreas, som det också står, liten och spenslig. Kanske hade han som barn lidit av 

"engelska sjukan" för hans tvillingbror Johannes står denna som dödsorsak i maj 1839. Anders, som var född 1837, ser vänlig 

och godmodig ut på ett foto, där han står framför stugan. Han blev också omtyckt och uppskattad och hans stuga blev något 

av en samlingsplats. Så t.ex. berättade Artur Svensson, född 1891, vid en intervju 1970, att varje midsommarafton brukade 

traktens gamla och unga samlas hos Lille-Anders. Man reste en midsommarstång, Carl Persson i Kockhemmet spelade på sitt 

enradiga dragspel och så lekte man folklekar. Vanlig dans blev det aldrig, ty det var "inte dansetrakt här" , som Svensson 

uttryckte det. 

Även från samhället tog sig sällskap ut till Lille—Anders ibland. Ett foto från omkring 1905-10 visar t.ex. Anders i kretsen av 

medlemmar i Sävsjö Arbetarekommun, som gjort en utfärd. På komminister Lundhs tid hände också, att det hölls 

friluftsgudstjänst en och annan gång hos Anders. 

Anders Magnusson står aldrig skriven i Sjöholm utan står som boende hos den äldre brodern Johan, som 1855 blivit ägare till 

1/4 öen. Även sedan Johan 1908 sålt Oen till svärsonen Adolf Svensson, står Anders kvar och det ända till sin död år 1914. 

Men som sagt, han bodde nog hela tiden i Sjöholm. 

Av Sjöholm syns nu inte minsta spår. Stugan låg vid Hemsjön, berättade Artur Svensson, mellan sjön och järnvägen. Av fotot 

att döma var landskapet öppet och fritt och man väl tänka sig, att stugan var vackert belägen med utsikt över sjön. 



 
            d.   Fredrika                                                                             ”       1872   ”       ” 

 

 


