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Larums ångsåg 1897 – 1904 
 

 
Inspektorn Emil Hornwall och hans hustru Anna Sofia sålde egendomen ½ mantal frälse Röhäll 
säterihemman i Hannäs socken till John Eriksson i Svenserum. Egendomen omfattande en areal 
av 850 tunnland och det fanns mycket avverkningsbar timmerskog, även ek- och björkskog, 
samt betydande ungskogar. Köpeskillingen var 45 000,- John Ericsson tillträdde den 1 oktober 
1897. 
 
John Ericsson sålde ett större parti av skogen på Röhäll vid en auktion i Falerum den 24 oktober 
1897 till nämndemannen J.P. Hansson i Säter i Björsäters socken, för 65 000,-. Skogen skulle 
avverkas under de närmaste 3 åren och skeppas från Valdemarsvik. 
 
Vid Larum uppfördes 1898 en större ångsåg för Hanssons räkning, för sågning av timret från 
Röhäll. I februari 1898 anlände Ångaren Kalmarsund n:r 6 till Valdemarsvik, med last av 
maskiner mm. till den nya ångsågen vid Larum. Endast med stor möda kunde ångaren arbeta 
sig fram genom den is, som täckte inloppet till hamnen. 
 
Såghuset innehöll två sågramar som drevs med en 12-hästars Munktell lokomobil tillverkad 
1898. Omräknat enligt nuvarande beräkningsmetod motsvarar 12 ånghästkrafter drygt 100 hk 
hos en dieselmotor. Enligt dokument från Hembygdsföreningens torpvandring på Larum 1984-
06-03 var ett trettiotal man anställda vid sågen. 
 
Till sågen byggdes förutom såghuset; en stallbyggnad för 12 hästar, ett redskapsskjul, en 
smedja, en större kollada, en större kasern med 8 rum och ett boningshus. Boningshuset med 
två rum och kök byggdes för sågarbasens räkning. Stallet och kasernen låg mittemot 
boningshuset på andra sidan om vägen. 
 
Den 5 december 1898 omkom sågverksarbetaren Fredrik Gerhard Andersson från Östra Ryds 
socken i en maskin i Larums ångsåg. Den avlidne var 29 år, och känd såsom en synnerligen 
skötsam och aktningsvärd man. 
 
Fredagen den 9 december hotades sågen och brädlagret av en omfattande underjordisk eld. 
Elden hade uppstått i ett stort ribblager beläget i en dalsänka. Ribblagret var täckt med jord, och 
ovanpå hade man anlagt kolmilor. Jordlagret under milorna var inte tillräckligt djupt, utan släppte 
igenom elden från milorna, och så småningom spred sig elden genom det underliggande 
jordlagret lagret fram mot sågen.  
 
Med telefon och budgivning uppbådades ett hundratal personer för att begränsa elden, vilken 
rasade med våldsam styrka. Från Valdemarsvik anlände ett större antal slangsprutor till platsen. 
Tack vare sjöns omedelbara närhet och vindens riktning, lyckades eldens framfart till slut 
begränsas, så att faran för sågverket och det stora virkesupplaget var undanröjd på lördag 
middagen. Ännu på måndagen fortgick 
släckningsarbetet. Där fanns det mesta av 3 500 tolfter 
[42 000 st] timmer som sågats under våren, endast 
obetydligt hade forslats till hamn. Då brandförsäkringen 
skulle nekats av vissa orsaker, hade en stor förlust 
kunnat drabba ägaren. 
 
Under februari 1899 anställdes 20 vana timmerhuggare 
med löfte om god arbetsförtjänst. Arbetsstyrkan 
sysselsattes med avverkning på Röhällsskogen. Timret 
transporterades sjövägen via Västersjön och Storsjön 
till Larum. Detta var innan sjöarna sänktes två meter, 
och det fanns heller inte någon bro över sundet mellan 
sjöarna. Timret kunde vid den tiden antingen flottas 
eller köras på isen hela vägen. Generalstabens karta 1881 

Larum 
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Västersjön 
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När sågningen var avslutad såldes allt; byggnader, maskiner, hästar, mm. på auktion måndagen 
den 14 oktober 1901. 
 
John Ericsson köpte 1897 ½ mtl frälse Röhäll säterihemman för 45 000,-. Månaden efter att han 
tillträtt sålde han ett parti skog för 65 000,-. 1904 sålde han ½ mtl frälse Röhäll säterihemman till 
handlaren Erik Anton Jansson i Falerum för 45 000,-, samma summa som han betalade före 
skogsavverkningen. Han gjorde en nätt vinst på 65 000,-, vilket motsvarar ~4 000 000,- i dagens 
penningvärde. 
 

 

Alundsborg 1898 – 1924 
 

 
Boningshuset köptes på ofri grund av skomakaren Karl Filip Levin, född 1879 i S:t Johannes, 
boende i Norrköping. I maj 1903 gifte sig skomakaren med Ida Maria Elisabet Andersson, född 
1881 i Kimstad. I augusti samma år flyttade paret från Norrköping till huset på Larum som enligt 
Husförhörslängden döpts till Alundsborg. Året efter tog paret en fosterson Karl Walter. Han var 
född av pigan Hilma Kristina Karlsdotter i Holmbo Fåfalla, och hade varit fosterson i Sjöberga i 
Holmbo. Året Karl Walter fyllde 7 år, i januari 1906 fick han flytta till sitt tredje fosterhem, 
Asphagen under Mörtebäck. Redan i mars fick skomakaren hans fru ett nytt fosterbarn, Karl 
Einar, född 1905 i Hedvig i Norrköping av väverskan Klara Matilda Fredriksson. 
 
I november 1906 sålde Karl Filip och Ida Maria Elisabet huset till jordbruksarbetaren Anders 
August Karlsson och Hulda Maria Jonsson, och flyttade till Borg under Mantorp. 
 
Anders August Karlsson, född 1855 i Gryt, och Hulda Maria Jonsson, född 1871 i Hannäs, gifte 
sig 1905. De flyttade från Öndal till Alundsborg hösten 1906 när skomakarfamiljen flyttade ut. 
Våren 1919 vid 63 års ålder dog Anders August Karlsson av njurlidande på Söderköpings 
lasarett. Änkan bodde kvar med barnen i Alundsborg, men sålde huset till hemmansägaren Karl 
Gottfrid Karlsson. 
 
På hösten 1919 fick änkan en hyresgäst, jordbruksarbetaren Karl Anton Andersson, född 1864 i 
Hannäs. Karl Anton var änkling och hade varit ladugårdskarl i Fåfalla. Den 1 december 1924 
flyttade Hulda Maria med de två hemmavarande barnen Karin Dagmar 1910 och Kurt Ingvar 
1914, samt hyresgästen Karl Anton till Kvarntorpet under Hällingsfall. De var de sista som bodde 
i Alundborg. Därefter revs huset enligt Församlingsboken 1917-1928, och enligt traditionen 
flyttades huset till Holmtebo. 
 
Idag finns ett nyare hus byggt på den gamla sågplanen. Det nya Alundsborg byggdes först som 
fritidsbostad, men är numer bebott året runt. 
 

 

Tidningsurklipp 1897 – 1904 
 

 

 

Västerviks Veckoblad 1897-07-22 
Egendomsaffär. Till oss meddelas: Hr John 
Eriksson i Svenserum har av inspektorn Emil 
Hornwall köpt egendomen ½ mantal frälse 
Röhäll i Hannäs socken, omfattande en areal 
av 850 tunnland, till ett pris av 45 000 kr. 
På egendomen finns mycket avverkningsbar 
timmerskog även som ek- och björkskog 
förutom betydande ungskogar. 
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Västerviks Veckoblad 1897-09-09 
Om åskelden i Larum, Hannäs socken, 
meddelas oss ytterligare: 
Blixten gick in under den ena ändan av logen 
och ut under den andra, så att hela huset om 
några minuter stod i full låga, och endast med 
de största ansträngningar kunde ladugården 
samt övriga byggnader i byn räddas. Hade ej 
så mycket folk på kort tid ankommit och vinden 
lett lågorna från de övriga byggnaderna, hade 
sannolikt hela byn blivit lågornas rov. 
Släckningsarbetet pågick hela natten. 
 

 

Smålandsposten 1897-10-07 
- Hr Hornwall i Röhäll, Hannäs socken, har sålt 
sin därvarande egendom med gröda och 
inventarier till hr J. Eriksson i Svenserum i 
Gärdserums socken för 45 000 kr. Tillträdet 
skedde den 1 oktober 1897. 
 

 

 

Västerviks Veckoblad 1897-11-23 
 

Stor 

Skogs-Auktion. 
Genom offentlig auktion, som förrättas på 

Falerums Hotell Onsdagen den 24 
innevarande November kl. 2 på dagen, 
låter Herr John Ericsson, Svenserum, på 

egendomen Röhäll i Hannäs socken 
försälja ett större parti 

Sågtimmerträd 

Av furu och gran att avverkas under 3 á 4 år; 
skogen är av grov, mogen och vacker 
beskaffenhet och särdeles långväxt. 

Flottled kan erhållas till nedre änden av sjön 
Vindommens strand eller Fuldbosjön som är 
belägen ¼ mil från Nelhammars 
järnvägsstation. 

För skogens påseende och närmare 
upplysningar torde spekulanter hänvända sig 
till ägaren Herr John Ericsson, Svenserum, 
eller undertecknad, auktionsförrättare. 

Kontrakt och övriga villkor tillkännages före 
utropet och köpare ska var beredda att erlägga 
1/10-del av köpesumman vid auktionstillfället 
samt godkänd borgen eller annan säkerhet för 
resterande, och förbehålles en timmes 
betänketid på högsta anbud. 

Nelhammar den 9 Nov. 1897. 
Efter anmodan: 

Hugo Svensson. 



Larums ångsåg – Alundsborg - Tidningsurklipp 1897 - 1904 
 

 

Hannäs Hembygdsförening Sonja Palmberg 2020 5(9) 

 

Västerviks Veckoblad 1897-11-27 

Stort skogsköp. Skogen vid Röhäll 
egendom i Hannäs socken har av ägaren, hr 
John Ericsson i Svenserum, vid auktion i 
Falerum sistlidna onsdag försålts till 
nämndemannen J.P. Hansson i Säter, 
Björsäters socken, för 65 000 kr. – Skogen 
skall avverkas under de närmaste 3 åren och 
torde komma att skeppas från Valdemarsvik. 
 

 

Västerviks Veckoblad 1898-01-08 

Ångsågsanläggning. Till oss meddelas: 
En större ångsåg skall uppföras vid Larum i 
Hannäs socken, för hr J.P. Hanssons från 
Säter i Björsäter räkning för sågning av den 
skog hr H. köpt vid Röhäll. En större 
arbetsstyrka är sysselsatt med avverkning på 
Röhällskogen. Timret skall transporteras 
sjöledes till ångsågen vid Larum. 

 

 

Ångfartyg Kalmarsund No 6. 
Fotografering 1893 
Okänd fotograf 
KLMF.39503-40 

 

 

Västerviks Veckoblad 1898-02-24 
Från Valdemarsvik skrivs till oss: 
Ångaren Kalmarsund n:r 6 kom hit sistlidna 
söndag med maskineri mm. till den nya 
ångsågen vid Larum i Hannäs socken. Endast 
med stor möda kunde ångaren arbeta sig fram 
genom den is, som täcker inloppet till vår 
hamn. Ångaren återvände på måndagen. 
 

 

Västerviks Veckoblad 1898-09-17 
½ mantal frälse säteri Röhäll, vilken i Hannäs 
socken belägna hemmansdel John Ericsson 
jämlikt köpebrev den 14 mars 1898 för 45 000 
kr köpt av Gustaf Adolf Emil Hornwall och hans 
hustru. 
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Socialdemokraten 1898-12-05, Sidan 4 
Arbetets faror. Dödad i en maskin blev i 
måndags i Larums ångsåg i Hannäs en yngre 
arbetare, som lär ha varit bördig från Östra 
Ryds socken. Den avlidne var känd såsom en 
synnerligt skötsam och aktningsvärd man. 
 

 
Hannäs kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker. Huvudserien  (1896-1913) Sidan 9 

 
Död 1898-11-28 Sågverksarbetaren Fredrik Gerhard Andersson från Östra Ryds församling. 
Född 1869-09-24. Olyckshändelse vid Larums Ångsåg. Begravd dec 4. 
Attest från Pastorsämbetet i Östra Ryd den 1 dec 1898. Aviserat till Pastorsämbetet i Östra Ryd 
den 9 dec 1898. Skrivelse från Kronolänsman av den 1 dec 1898. 
 

 

Smålandsposten, Kronobergs Läns Tidning, 
1898-12-14, Sidan 3 
En underjordisk eld af stor omfattning har ett 
par dagar brunnit vid Larums ångsåg i Hannäs 
socken, hotande sågen och det stora 
brädlagret med undergång. Elden uppstod i 
fredags i ett stort i en dalsänka beläget 
ribblager, täckt af jord, varpå man hade anlagt 
kolmilor. Jordlagret under milorna var icke 
tillräckligt djupt, utan släppte igenom elden 
från milorna, vilken småningom spred sig 
genom hela det underliggande lagret. Minst ett 
hundratal personer uppbådades för 
begränsning af elden, vilken ännu i lördags 
rasade med våldsam styrka. Från 
Valdemarsvik anlände sprutor till platsen. 
 

 

Västerviks Veckoblad 1898-12-15 
Om eldsvådetillbudet i Larum, Hannäs 
socken – i korthet omnämnt i förra numret – 
skriver till oss en korrespondent: 
Ett svårare tillbud till eldsvåda yppade sig 
förliden fredags middag vid härvarande 
nyuppförda ångsåg på Larums ägor, tillhörig 
nämndeman Hansson från Björsäter. Elden 
hade under några föregående dagar sökt sig 
utgång från en utkolad mila i sågens närhet 
och antänt ett av djup sågspån övertäckt 
tjockare lager av ribb invid milan och hade 
elden sålunda fortgått i riktning åt sågen. 
Medels telefon och budgivning samlades snart 
ett hundratal manskap, som med ett större 
antal bekomna slangsprutor, tack vare sjöns 
omedelbara närhet och vindens riktning, 
slutligen efter ett dygns ansträngande arbete 
lyckades så begränsa eldens framfart, att 
någon egentlig fara på lördags middagen ej 
mera förefanns för sågverket och det stora 
virkesupplaget invid detsamma. Ännu på 
måndagen fortgick släckningsarbetet. Som där 
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sedan i våras försågats 3,500 tolfter timmer, 
varav obetydligt hittills kunnat forslas till hamn 
och då brandförsäkring av det hela lär nekats 
av vissa orsaker, hade en stor förlust kunnat 
drabba ägaren under mera ogynnsamma 
förhållanden. 

 

Östgöten 1899-02-02 
 
20 st. vid Timmerhuggning vana 
Arbetare 
erhålla nu genast god arbetsförtjänst, om 
anmälan göres till 
Larums Ångsåg, pr Solvestad. 

 

Västerviks Veckoblad 1899-06-10 
Från Valdemarsvik skrivs till oss: 
Sjöfarten. En tremastad ångare, Pearl från 
Glasgow, ankom hit i onsdags kväll för att 
lasta virke från ångsågen i Larum, Hannäs 
socken. Detta är den största ångare, som 
under de senare åren legat i härvarande 
hamn. 
 

 

Västerviks Veckoblad 1899-06-23 
Lagfart 
Har under innevarande års lagtima vårting vid 
norra och södra Tjusts häradsrätt beviljats på 
bl.a. följande fastigheter: 
7/12 mantal kronoskatte Larum vilken i 
Hannäs socken belägna hemmandel Nils 
Gustaf Andersson och hans hustru Klara 
Susanna Andersson jämlikt köpebrev den 19 
november 1898 för 3 000 kr och villkor i övrigt 
köpt av den förras broder Arel Emil Niord 
Andersson; 
 

 

 

Västerviks Veckoblad 1899-10-12 
Från Valdemarsvik skrivs till oss: 
Sjöfarten. Skonaren Trio från Sandvik ankom 
hit i måndags för att lasta virke från Larum i 
Hannäs till Oskarshamn. 
 

 

 

Västerviks Veckoblad 1900-07-10 
Från Valdemarsvik skrivs till oss: 
Sjöfarten. En skonert från Brantevik har 
ankommit hit och lastar virke från Larum i 
Hannäs till Tyskland. 
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1899 S/S SKRAMSTAD Bild från Damp, ångskeppseran i Vestfold. 

Typ: Ångfartyg, allmän last styckegods Off.no: 1095145 

Flagga: Norsk Hamn: Sandefjord 

Byggt år: 1891/06 Bnr: 415 

Byggare: William Gray & Co. Ltd., West Hartlepool (Sunderland), England  

Ägare: AF Klaveness & Co., Sandefjord 

Tonnage: 837 nrt, 1 368 grt, 1 375 brt 

Storlek: Längd: 74,7 m, Bredd: 10,5 m, Djup: 5,3 m 

Framdrivning: 1 x ångresmaskin. Typ av förening, 2-cylinder, cyl. Dim: 31,0 "-58,0", stroke: 36,0 ".  
157 NHK. Byggt på Central Marine Engineering Works, West Hartlepool, England. 

Ångpanna: 2 x pannor, vardera med 2 eldstäder. Totalt varma ytan 2.330 ft 2 . driftstryck 100 psi. Byggt 
av Central Marine Engineering Works, West Hartlepool, England. 

Historia: 1891 Byggd som GENERAL BOYD av W. Gray & Co. Ltd., West Hartlepool, England för 
Smith, Imossi & Co., Gibraltar. Levererad i juni. 
1899 Såld till AF Klaveness & Co., Sandefjord. Bytt namn till SKRAMSTAD. 
1903 Såld till Hiroumi Nisaburo, Sekoshi, Japan. Omdöpt CHISHIMA MARU. 

Källa: https://www.wrecksite.eu/wreck.aspx?209613 - Ej länkad, klistra in adressen i webbläsaren. 
https://skipshistorie.net/Oslo/OSL302AFKlaveness/Tekster/OSL30218990300000%20SKRAMSTAD.htm 

 

 

Västerviks Veckoblad 1900-07-17 

Från Valdemarsvik skrivs till oss: 
En större ångare, Skramstad, från 

Sandefjord i Norge ankom hit i lördags och 
lastar virke från Skönero och Larums 
ångsågar, destinerat till Spanien. – Denna 
ångare är den största som man minns ha 
anlöpt vår hamn. Den lastar 600 stand. eller 
2 000 tons. 

Olyckshändelse. Då en lantbrukare från 
Larum i Hannäs socken en dag i förra medan 
var sysselsatt med att räfsa medelst åkerräfsa, 
föll dragarna i sken med den sorgliga påföljd, 
att en 4 år gammal gosse blev överkörd och 
sönderslets av räfspinnarna. Döden gjorde 
efter en kort stund slut på den stackars 
gossens lidande. 

 

https://skipshistorie.net/Oslo/OSL302AFKlaveness/Tekster/OSL30218990300000%20SKRAMSTAD.htm
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Östgöten 1900-08-17 

Kantsågare, 
Som kan sköta dubbelt kantverk, får nu genast 
anställning vid 

Larums Ångsåg, adr. Solvestad 

 

 

 

Västerviks Veckoblad 1901-09-28 Sidan 4 

Auktion 
å hästar m. m. 

I följd av slutad skogsavverkning låter herr 
J.P: Hansson på Säter genom offentlig auktion 
vid Larums ångsåg, Hannäs socken, 12 km 
från Falerums järnvägsstation, måndagen den 
14 nästa oktober klockan 2 em., försälja: 

Hästar och åkdon: 
10 st goda och grova arbetshästar, 6 st 

verkvagnar, en bättre fjädervagn, 5 par 
stångselar. 3 enbetsselar, timmergrejer för par 
och enbet jämte stallinventarier. 

Byggnader: 
Ett boningshus med 2:ne rum och kök, en 

större kasern med 8 rum, en stallbyggnad för 
12 hästar, ett redskapsskjul, en smedja, ett 
såghus, en större kollada med flera. 

Ett stort parti ved samt sågvirke flera 
dimensioner. 

Maskiner: 
1 ny hackelsemaskin, 1 ny 12-hästars 

lokomobil av Munktells, tillverkad 1898, 2:ne 
sågramar, 1 av Bolinders och 1 av Skövde 
tillverkning, i fullt brukbart skick m.m. 

Godkända köpare får betalningsanstånd till 1 
februari 1902, andra betalar kontant eller vid 
anfordran. 

Ring, Ringstorp den 1 sept. 1901. 
C.J. Carlsson. 

 

 

Vimmerby Tidning 1904-08-26 

Beviljade lagfarter. Vid Tjusts häradsrätt: 
ett halvt mantal frälse säteri Röhäll i 

Hannäs socken, som A. Jonsson för 45 000 kr 
köpt av J. Eriksson och hans hustru Agnes 
Eriksson. 

 
 


