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H I S T O R I K  Ö V E R  L E N N A R T  P E T E R S S O N S   
S Å G -  O C H  S V A R V E R I V E R K S A M H E T  
 
1944 fastställde lantmäteriet avstyckning av marken Alsjö 2:4 och Lennart 
Petersson blev ägare till sågen efter att ha köpt den av dåvarande ägaren Birger 
Nilsson, (mittemot Göran Lorentzons och Anne Tagessons fastighet i Västra 
Alsjö). Lennart sågade bräder och plank som han sålde vidare till olika kunder. 
 
Den 30:e december 1950 köpte Lennart tomten Alsjö 2:13 av Gottfrid och Edla 
Gelander och där byggde han upp en ny sågverksamhet. Han köpte upp björk 
av bönderna runt omkring i byarna och sågade björkkubben till 1-
meterslängder . Dessa sålde han vidare som ämnen till olika svarveriarbeten. 
Lennart hade 2-3 anställda och sågen låg mittemot infarten till Pukaberg. 
 
Men sågverksamhetens intäkter räckte inte till att försörja familjen och i slutet 
av 1960-talet startade han upp egen svarveriverksamhet i ladugårdsbyggnaden 
som fanns på fastigheten i Skärvet där han bodde tillsammans med hustrun 
Britta och barnen Yngve, född 1950 och Nils och Lars födda 1952. (se boken 
MOT MÄSTERSKAP på småländska vägar sid. 11, författad av Jan Helling, 
kusinbarn till Lennart). 
 
Ämnen till att svarva med var han ju självförsörjande med genom sågens 
avkastning och i svarveriet tillverkades trådrullar, filhandtag, penselhandtag, 
handtag till murslevar och hopprep vilka vanligtvis köptes upp av grossister för 
vidare transport till England. I svarveriet arbetade Lennart och Britta och 
sönerna fick hjälpa till vid behov.  
 
Så småningom minskade efterfrågan på trähandtag eftersom plastindustrin tog 
över alltmer och när Lennart Petersson gick i pension i slutet av 1970-talet 
avvecklades rörelsen. 
 
I fastigheten i Skärvet bor numera Marcus och Kajsa Gunther och 
sågfastigheterna Alsjö 2:4 och Alsjö 2:13 ägs av Lennart och Brittas son Lars 
Lennartsson. 
 
Lars och Bodil Lennartsson, 2010-07-17 
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