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Bengt Stenerås
Född 1935. Civiljägmästare 1966. Anställd vid Skogshögskolan i
Garpenberg som bitr. jä gm., bitr. studierektor och fortbildningsledare.
Stockholms stad som vik. Skogsförvaltare. Skogsstyrelsen, byrådir.
tekn. avd. Skogsvårdsstyrelserna i Kristianstads o. Älvsborgs lä n som
planchef resp. skogsvårdschef. Stiftsjä gmästare i Skara 1985-2000.
Som pensionä r bl.a. skogskonsult.

Några skogshistoriska glimtar från
Brevikshults häradsallmänning
revikshult , Kullings h ä rads allm ä nning, ä r bel ägen i Öden äs,
Alingsås och Skogsbygdens fö rsamlingar inom Alingsås och Vå rgå rda
kommuner. Brevikshult omfattar idag
ca 1574 ha produktiv skogsmark, ca 289
ha impediment, ca 12 ha in ägomark och
ca 88 ha vatten , vilket sammanlagt gö r
1969 ha.
Följande ” glimtar ” har inh ä mtats dels
frå n boken " Brevikshult , Kullings h ä rads
allmä nning” av Georg E. Risberg, Alingsås 1958, och dels frå n intervjuer med Nils
Åhgren , född 1915, och den siste heltidsanst ä llde allm ä nningsskogvaktaren p ä
Brevikshult. Intervjuade gjorde Karl-Erik
Andersson och Bengt Stenerås, skrev och
fotograferade gjorde Bengt Stenerås.
„
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En gammal häradsallmänningskarta
örde på 1200-talet
Magnus Ladul ås inf
begreppet h ä radsallm ä nningar. I Magör
nus Erikssons landslag frä n 1347 sl ås f
örsta gå ngen klarare fast h ä radets ä ganf
derä tt till h ä radsallm ä nningen , varvid
rä tten - frå nsett svedjningen - att nyttja
allm ä nningen företrä desvis tillkom dem
som ägde eller brukade jord inom h ä radet . H ä radsallm ä nningarna ä r så ledes av
mycket gammalt datum .
Frå n Brevikshults finns en gammal
skogsindelningskarta frå n 1697 som * or » ginal finns på Lantm ä teriverket i Gävle.
En kopia i naturlig storlek , men i svartvitt
h ä nger på en vägg i Oden äs hembygdsgå rd . Se bild. Texten på kartan lyder:
” GEOMETRISK AFFM ÄTTNINGZ

Karl- Erik Andersson och Nils Åhgren i samspråk om en gammal, mycket välgjord klave helt gjord i trä.
Finns i Nils Åhgrens privata skogsmuseum som är inrymt i gamla skogvaktarbostaden.
Foto Bengt Stenerås.

DELINEATION öfwer Skougen BREWIKZHULTH I WÄSTERGIÖTTLANDH ELFZBORGZ L Ä HN; och
KULLINGZ HÄRADTT sambtt N ÅRUNGA ALINGSÅ HS och ÖNNESTA sochner. Scala Alnarium. Afm ätt Ar
1697. Johan Tranman.” Kartan ä r mycket vä lgjord och st ä mmer bra ä n idag vad
gä ller vattendrag, bäckar, å ar och mossmarker. R ågå ngarna finns utlagda med
numrerade grä nsstenar. Skogsindelningen ä r synnerligen schematisk. Den lyder
kort och gott: ” Skough af gran och fur ” .
O

Skogen
Kulturerna utfö rdes under 1800-talets
mitt som sådder, som vanligen lä mnade

gott resultat. Det var i regel brandfä lt som såddes. Dessa förekom i stor utsträckning på den tiden , eftersom svedjning var allm ä n fö r att få fram ett gott
bete till skogsbetande kor. Senare n ä r
d å ligt bestockade marker kalavverkades
skedde den efterföljande bcskogningen
som plantering. 1874-1883 sattes 2,9 miljoner tall- och granplantor! Det var tvåå riga plantor som sattes, en tall och en gran
i varje planteringsgrop i 1 m förband . Eftersom planteringarna skedde med stö rsta noggrannhet och föregicks av risbr ä nning på hyggena grundl ädes mycket goda
skogsbest å nd framöver. Ä nda till 1950
drogs alla plantor upp i egna plantskolor fö r det mesta förlagda till hyggena. Så

ett
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gott som allt frö klä ngdes på allm ä nningen fram till 1915, fö rst med sollavar och
sedan (1901 1915) i en sä rskild kl ä ngstu-

var upp till ett 80-tal huggare och fyra
kö rare i aktion . Skogen höll god kvalitet ,
sä rskilt granen vilket resulterade i flera

ga som dock brann ned 1915.

specialapteringar. Bland annat högg man
under sista krigstiden ” gitarrvirke ” . Detta virke importerades under normala fö rh å llanden , men under avspä rrningstiden
blev gitarrtillverkarna h ä nvisade till in hemsk vara. Virket , som skulle vara myck-

—

Avverkningarna Gitarrvirke och Bastatimmer
Å rsavverkningarna så ldes i gamla tider på
rot i mindre poster till bö nderna i trakten , som sedan avverkade och högg upp
virket. Timret skräddes i skogen till s.k.
block som sedan så ldes till bygge i trakten eller kö rdes till den n ä rbelä gna sjö n
Nä ren lö r att sedan sjöledes transporteras till Nää s fabriker i Tollered som var
en stor kö pare. Uppköpare av props fanns
i Alingsås. Brä nnveden som h öggs i 5kvarters ved ( 75 cm ) torgfö rdes i Alingsås
i s.k. vedh åvor ( h ä ck av spjä lor). Nils Å h gren berä ttar att n ä r han tillträdde som
skogvaktare skedde alla gallringar i egen
regi och bara under vintertid . Det kunde

Bastabinne är en gammal slöjdart som
förekommit lite överallt i landet. I Ödenäs
kom det på 1800 -talet att utvecklas
nästan till en industri.
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senvuxen gran och i princip kvistrent ,
levererades i vanliga timmerl ä ngder med
toppdiameter på ca 30 cm eller mer. Ett

et

specialsortiment var bastatimret.
Lokalt i Oden ästrakten finns en gammal tradition att fl ä ta korgar, väskor, sk ålar m. m . av riktigt finskurna trä strimlor
som fås frå n senvuxen gran , se bild . R åmaterialet, det s. k. bastavirket , fick man
frå n riktigt senvuxna , klena granar. Timret var ca 15 cm i topp och levererades i
vanliga timmerlä ngder, men så att man
senare kunde kapa det i 60 cm moduler.
Leveranser sker ä n idag om ä n i mycket
blygsam omfattning. Numera sä ljs slutavverkningarna som rotposter till så gverken i omgivningen . Gallringarna sker i
egen regi genom entreprenö rer.
annat

Skogsbete
Skogsbete förekom ä nda fram till 1941.
Hela allm ä nningen var tidigare inh ägnad. Endast kor fick sl ä ppas på bete. Vid
sekelskiftet uppgick antalet till 70-80
kor, mot slutet endast ett 25-tal. Avgifterna rö rde sig om 5 — 10 kr per djur. Korna stä mplades med å rtalsm ä rke i hornen .
Stä mplingen skedde på bestä mda platser
och tider, vilka kungjordes i n ä rliggande

kyrka . Hur en sådan kungö relse kunde
utformas f öljer nedan:

Kungörelse om Mulbete år 1890
De som vilja begagna mulbete på
Häradsallmänningen Brevikshult under
innevarande sommar, uppmanas härmed
att vara undertecknad till mötes Tisdagen
den 5 juni på nedannä mnda ställen för
att låta stämpla de Kreatur som skola
släppas, neml. Närsbo hos Olaus Eriksson
kl. 6 fm. Gröneslätt hos Johan Edqvist
kl. 7 f m. Betesavgiften erlägges vid
stämplingen. Inga ovansfulla (!) Kreatur
få r släppas, Hvar och en vare ansvarig för
sina kreatur i hä ndelse de inkomma pä
annans mark .
Blocketorp den 22 Maj 1890
J.A. Ahgren.

Nils Åhgren. Foto Bengt Stenerås.

uppkö paren valde sedan ut och anst ä llde de plockare han ville ha . Plockningen
bö rjade redan kl . 4 på morgonen . Varje
kvä ll fick de inst ä lla sig på olika platser i
skogen d ä r dagens skö rd uppm ä ttes. Bären fick sedan bä ras — ibland flera kilometer - ut till vä gen f ö r att sedan med
h äst transporteras till Alingsås och vidaBä rauktioner
Hyggena hade f ö rr i motsats till idag re med t åg till G öteborg f ör f örsä ljning.
I å rsredovisningarna kan man l äsa vad
ett överfl öd av sä rskilt hallon , men ä ven
lingon . Det var n ästan uteslutande hal - auktionerna givit fö r inkomster till all lon och lingon man plockade, l idigt på m ä n ningen . Fö r 1885 redovisas 125, 25
f ö rsommaren på lystes i kyrkorna var och kr, fö r 1885 redovisas 45,50 kr, o.s.v. 1915
n ä r bä rauktionerna pä h ä radsallm ä n- inbringade auktionen 81 kr. Fflter detta
ningen skulle h ä llas. N ågra av auktioner- å r upph ö rde auktionerna , allemansrä tten
na hölls vid den s.k . Bä rstenen - ett stort bö rjade gä lla och det blev fritt att plocka
flyttblock som ligger inne på allm ä nning- bä r f ö r alla.
en men annars flyttades auktionspriserna
till hyggena alltefter de togs upp. Fö re Jakten
auktionerna hade bä ruppköparna i regel Jakten var fram till 1949 f örbehå llen
undersökt de aktuella hyggena f ö r att be- skogvaktaren . Efter detta å r har den vad öma kommande bä rskö rd . Även skog- rit utarrenderad till allm ä nheten. Idag ä r
vaktaren hade till uppgift att före auktio- den utarrenderad till tre olika jaktlag för
nerna syna hyggena fö r att f å en uppfatt- ca 60 kr / ha. Det fö rsta skrivna jaktkonning om vad de kunde vara vä rda. B ä r- traktet som finns ä r frå n 1855 och gä ller
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för h ä radshövding Stenby som fö r jakten
på allm ä nningen betalade 5 kr detta å r.
Nils Ahgren berä ttar att n ä r han vä xte
upp hörde det till att skogvaktaren skulle vara jägare och h å lla hundar. Sjä lv fick
han av sin farbror ä rva sin första bösssa — en drilling vid 12 å rs å lder. Vid
13 skö t han sin fö rsta hare. N ä r det gä llde hunden var vå r sagesman i de tidiga
ungdomså ren en ” avvikare” . Han höll sig
n ä mligen med två tama rävar som han
hade i koppel. Efter n ågot å r övergick han
dock till det mer traditionella jägarlivet ,
d .v.s. att h å lla sig med jakthundar istä llet. Han berä ttar att det i hans ungdom
var mycket gott om hare och skogsfågel,
speciellt tjä der. En gå ng sköta han utan
örflytta sig under drevens gå ng tre
att f
harar på samma pass. Apropå jakten på
skogvaktarbost ä llet Blocketorp och livet
d ä r återges ett stycke ur "Skildringar av
Folkliv och Naturfö rhå llanden i vå ra landamä rer ” författad av K-G Sundberg, son
till Anders Sundberg som var skogvaktare på allm ä nningen 1837-1861. Med all
reservation för vederh ä ftigheten saxas ett
stycke ur skriften :
Ej långt från den idylliska staden
Alingsås i Alvsborgs län på jägmästarbostället (!) Blocketorp föddes jag kl. 12 på
dagen den 22 mars 1848. Jag vistades i
mitt föräldrahem till mitt iy.de år, då jag
redan fick göra mitt utträde i livet. Min
fader var Kongl. Sekter (!), som det då för
tiden kallades, och hans märkligaste merit
från den tiden daterar sig från koleraepidemiens dagar, då han fick förestå koleravården i Alingsås, enär ingen annan
o

—
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fanns lämplig, uppoffrande och modig nog
till den farliga och ansvarsfulla posten.
Och märkvärdigt nog, fastän min fader
vistades och dagligen fick ut och in bland
sjuka , döende och döda , angreps han ej av
farsoten. Under 23 år var han jägmästare
(!), under vilken tid han vid sidan av sin
tjänst utövade visst privat arbete. Ingen
var så anlitad som han vid bouppteck ningar, arvsskiften, rättegångar, inkasseringar, auktioner m.m. dylikt.
God skytt och ivrig jägare stod han i
nä ra beröring med sin trakts förnämsta
jägare och vårt hem fick därför ofta mottaga riktigt storfrämmande. I hans jaktlag
deltogo häradshövdingar, assessorer, patroner och andra högt uppsatta. Naturligtvis
måste visas, vad huset förmådde vid dessa
herrars besök och många och stora voro
de tillställningar och jaktfester, för vilka
mitt hem - Blocketorp - var skådeplatsen , men man kan förstå , att dessa min
fars ansträngningar icke blevo oavlönade.
Min fader var sällskapsman och mycket
musikalisk. Min farfar var musikdirektör
och även farfars far, vilken var fanjunkare, var en musikalisk man.
På den tiden fanns där i trakten vargar. Min fader hade skjutit flera sådana bestar och en morgon hade omkring
granngården till oss då min moder var
dit på besök 7 stycken vargar nyss gått
förbi.
1 slutet av 1700-talet omtalas frå n
Alingsåstrakten: ” Vargar hava till en

—

—

—

myckenhet utom staden visat sig. En
bonde som hade ett par oxar spä nda för
sin släde blev nyligen ganska bestö rt vid

Skogvaktarbostället Blocketorp. T.v. det nya och t.h. det gamla som bl.a. Kolthoff bodde i.
Foto Bengt Stenerås.

m ötet av dessa ohyggliga djur som voro
i begrepp att angripa honom och hans
tröga travare. Till all lycka kommo n ågra resande vid vilkas anskri odjuren blevo
h ä pna och mätte fä ltet.’
Fö r att h å lla nere vargarnas antal så
mycket som m ö jligt stadgades det i bl.a .
Byggningabalken om att under sommartid anordna t ä ta skallgå ngar i skogsbygderna , bygga varggropar, sä tta ut bete i
dessa , h å lla vargn ät m . m . Den som inte
följde dessa lagar och bestä mmelser d öm -

des till dryga böter.
Tre km öster om skogvaktarbostä llet Blocketorp finns en ganska vä lbevarad varggrop som anlades 1862 efter ett
beslut samma å r. Fö r ä ndam å let anslogs
200 riksdaler. Fö rmodligen har ingen
varg någonsin få ngats i gropen, eftersom
vargen vid denna tid var på väg bort frå n

trakten. Enligt gamla uppgifter sköts den
sista vargen i trakten 1864. De sista vargarna i Alvsborgs l ä n utrotades så sent
som 1873 i trakten av Hunneberg. Natten till 28 februari 1888 skall dock tre
vargar ha kommit uppifrå n Skaraborgsslä tten och över H ä lleberg, sannolikt på
väg till Dalsland . Detta lä r vara det sista minnet av vargar i Alvsborgs l ä n frå n
denna tid . I slutet av 1990- talet har vargen å terkommit som enstaka kringströvande individer. I Dalsland däremot,
som tillh ö rde Alvsborgs l ä n tidigare som
bekant , finns vargen etablerad numera.

Skogsbrä nder
Skogseldar förekom vanligen förr i tiden . Då dessa till stor del var anlagda
fann allm ä nningsstyrelsen sig n ödsakad
att anst ä lla eldvakter som hade st ä ndig
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Nils Åhgren framför skogvaktarbostället Blocketorp. Foto Bengt Stenerås.

uppsikt över skogen i l ä ngre torkperioder. Systemet med eldvakter slutade på
1870- talet. Ett exempel på hur ett eldvaktskontrakt kunde vara utformat ä r det
sista som tecknades:
Undertecknade åtaga oss att denna
sommar gå Eldvakt å Häradsallmänningen Brevikshult, på nedannämnde villkor:
1) Förbinder vi oss då torka uppkommer
och vi därom tillsägas, begynna Eldvak ten och derom fortfara , både Dag och
Natt så lä nge torkan varar; att söka på
allt sätt upptäcka om Eld i skogen skulle uppstå samt söka den i så fall mota och
släcka och bud derom genast afsända till
Skogvaktaren eller närmast boende uppsyningsman. 2) ersättning härför betinga vi
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oss en dagpenning af En krona 25 öre per
dygn , hvardera , hvilken aflöning erlägges
hälften om Midsommar och andra hälften
på hösten när Eldvakt är obehövlig.
Sålunda öfverenskommet Blocketorp
den i:a Maj I8J6.

Bevittnas af
Johannes Andersson
o

J.A. Ahgren

Fredrik Andersson.

Personal
Utm ä rkande för Brevikshults hä radsallm ä nning ä r att så vä l förtroendemä n
som tjä nstem ä n tjä nat i l å nga tidsperioder och att sysslorna gå tt i arv ” både i
två och tre generationer.

Under tiden 1834 till dags dato har inalles tio ordfö randen verkat. I " det civila har de varit: h ä radshövding, godsägare, kronofogde, kronolä nsman , rådman ,
ombudsman , lantbrukare och kommunalråd . I totalt 40 å r bar ordföranden efternamnet Hessle. Allm ä nningens fö rste ordfö rande Bengt Waldemar Hessles - h ä radsh övding och sedermera även
godsägare och ägare av Hjä lmareds säteri - insatser var av grundläggande och
stabiliserande betydelse under den fö rsta
kritiska sjä lvstä ndighetsperioden . Han
medverkade i h ögsta grad i tillkomsten
av allm ä nningens fö rsta reglemente 1834
och även i den andra omarbetade versionen 1844. Vidare donerade han 425 riksdaler som grundläggande fond i en pen sionsanstalt för allm ä nningens skogsbetjä ning. Ett tidigt och framsynt fö rslag.
1861 beviljade del ä garna på bolagsst ä m man honom just denna summa (425 kr)
som l ö n fö r 17 å rs ordfö randeskap. Han
efterträddes 1864-1872 av sin son Waldemar Hessle som också tjä nade som ordfö rande 1889-1898.
Som skogsfö rvaltare eller skogligt biträde, d.v.s. person med h ögre skoglig
utbildning ( jägm ästare), har under tiden
1838 till dags dato sammanlagt sju personer tjä nstgjort . Fram t .o.m . 1954 var
det alltid Dom ä nverkets revirfö rvaltare
i Marks revir, Borås. 1955-1957 var det
stiftsjä gm ästarcn i Skara. 1958-1980 har
totalt fem skogvaktare tjä nstgjort på heltid . Frå n 1980 ä r tjä nsten på halvtid .
Under 1851-1945 tjä nstgjorde på allm ä nningens östra bevakning totalt tre

tillsyningsm ä n . Mellan 1891 och 1945
gick yrket i arv frå n far till son . På västra
bevakningen tjä nstgjorde totalt fyra tillsyningsmä n under perioden 1848-1947
varvid 1848-1915 tjä nsten också gick i
arv frå n far till son .
Skogvaktarna ä r som n ä mnts vä rda extra uppm ä rksamhet av olika anledningar.
Man kan nog i detta fall säga att Brevikshults skogshistoria i varje fall under
1800- och 1900- talen - ä r dess skogvaktares och d å sä rskilt sl ä kten Å hgrens.
1837 1861 Kronoskogvaktare Anders
Sundberg. Han beskrivs som tidigare
n ä mnts som en kraftkarl, jägare och sä ll skapsm ä nniska av ovanliga m ä tt. Dock
få r man som sagts ta en del av uppgifterna med ” en nypa salt ” .
1861-1873 Kronoskogvaktare J . A.
Kolthoff. Han har gå tt till h ävderna som
en mycket originell person. Å rslö nen var
350 kr. Hans efterträdare hade en å rspension på 100 kr. Tillsyningsmannens
å rslön var vid denna tid också 100 kr.
Som jä mfö relse kan n ä mnas att 1868
å rs eldvakt kostade 62 kr. Kolthoff gjorde också en ovanlig yrkeskarriä r. Efter
Brevikshultstiden blev han folkskolelä rare i Ä lgarås fö r att slutligen bli folkskoleinspektör i Uppsala. Mesta tiden som
skogvaktare tycks han ha ägnat å t jakt
och fiske i alla former samt en st ä ndig
bevakning mot skogseldarna. Med hans
skogsrapporter, redovisning och bokföring blev det si och så. Hans kontakter
med allm ä nningsstyrelsen och dess ordfö rande, underlydande och grannar blev
p.g.a. hans originalitet ” periferiska 2 och

—

—
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ej så fasta som ö nskvä rt , kan man utläsa
ur gamla protokoll. I ett h ä nseende kom
han dock att fö rsvara en topplats , n ä m ligen i de legendariska jägm ästarnas skara. Dels genom m ä rkliga jaktturer och
dels genom ä nnu mera mä rkliga anrä ttning av sådant villebråd som han ansåg
matnyttigt vilt: såsom räv, grävling, kråka , groda , ekorre m . m. Stekt ekorrmage,
helst frå n vinterexemplaren en delikatess!
Nils Å hgren berä ttar att han i sin ungdom trä ffat gamla skogsarbetare som berä ttat frå n sin ungdom hur de letat efter
speciella grodor, ljusgrö na till fä rgen , fö r
senare leverans till Kolthoff fö r n å gra ö ren
per styck . Dessa grodor kallas ä n idag i
trakten fö r ” Kolthoffgrodor ” . Enligt uppgift i Risbergs skrift skulle Kolthoff ha
varit en ” inbiten ungkarl ” . Men Nils Å h gren berä ttar att han var gift, men att
frun och d öttrarna inte ville flytta ut till
skogvaktarbostä llet och hade piga som
skötte hushå llet och djuren, eftersom det
till bostä llet också h ö rde ett mindre lantbruk. På lö rdagen gick han till fots - 13
km - hem till familjen i Alingsås och på
söndagen å ter samma vä g. Under vandringen var alltid bössan med , ofta också en under vägen nedlagd söndagsstek,
troligen dock av n ågot mer traditionellt
viltslag ä n vad som tidigare angetts, som
kanske mer var mat under arbetsveckan
på Blocketorp. Nils Ahgren har kvar bl.a.
hans almanacka och fö r å ret 1872 kan vi
saxa följande:
O

Januari:
13/1 Spårsnö 2 harar, 23 /1 Kalfva Grilla ,
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jh Skjuts till staden och
28/1 Bolagsstämma där, 29 I1 Klart p.m.
Metade 13 aborrar, 31/1 regn hela dagen ,
skicka 3 Tnor Hafre till staden,
den första säd jag någonsin säldt
2

2}

Rdr 32 öre.

Februari:
1I2 Första lärkan, 3/2 Metade 16 aborrar,
6/2 auktion här, 8/2 Satte ut 6 ståndkrokar i Hulta sjö och fick 4 gäddor,
9I2 Frost, halfklart 6 abborrar,
11I2 Mildt 4 gäddor och 10 abborrar,
13 I2 Ting med Kulling. Frost, 3 gäddor,
24 I2 på Lagmansholm hem på kvällen,
28I2 Vackert, 1 hare,

Mars:
4 I3 Stare, 3/3 Trädlärka , 6I3 Bofink ,
Började hugga, mottog so Rdr af
Patron Ä hlström att utbetalas till
huggarna , 14 /3 1 Hare, 26I'3 Butio
vulgaris (ormvråk - alla fågelnamn nu
och framledes angivna med rätta latinska
namn!), 31/3 Ä rla och ringdufva.

April:
4 /4 Morkulla , 6I4 Tog sig Grilla
7I4 Stenskvätta, 29 /4 Rödstjä rt ,
30 /4 sv. och hv. Flugsnappare.

kalf,

Maj:
i /$ Såddes Ladugårdsåkern , Svala ,
2 /3 Sådde hvetet i källar- och mossåkern.

Juni:
3/6 Stämpling (av beteskreatur kl. 3,
Uddabo kl. 7, Larsbo kl. 9 , Flathult
kl. 2 , Lafsan kl. 4 osv.)

Juli, augusti och september:
Inga anteckningar.
October:
(Slagtmånad ). Till den 1 Skjutit:
56 Orrar, 1 Tjäder, 11 Harar,
166 rapphöns, 341 Beckasiner och

33 Ä nder.

November:
( Vintermånad). Ingen anteckning.

December:
(Julmånad ), d. IJ kom Emma.

1873-1908 Kronoskogvaktare A . Josef Å hgren som bl.a. ritade och l ä t bygga det nuvarande skogvaktarbost ä llet
Blocketorp som både hans son bebodde
och sonsonen ( Nils Å hgren ) ä r född i och
fortfarande bebor. Han var en mycket
samvetsgrann och plikttrogen man som
hade h ögt anseende i bygden . Hans noggrant fö rda å rsrä kningar finns å tergivna
i Risbergs skrift.
o

1908-1949 Kronoskogvaktare Justus
o

Ahgren , son till A. Josef Ahgren . Han var
liksom fadern en mycket kunnig skogsman , som fö rde vidare sin fars goda rykte och anseende. Både far och son var
f.ö. mycket anlitade som vä rderingsm ä n
i så vä l skogliga som andra sammanhang.
Under Justus Ä hgrens tid f ö rsta gå ngen 1924 - startades å rliga å terkommande sommarexkursioner till allm ä nningen
med bl .a . styrelse, distriktsombud , revisorer, m . fl . som deltagare.
1949-1980 Allm ä nningsskogvaktare
Nils Å hgren - vå r sagesman - son till
Justus Å hgren. ( En yngre bror ä r f.ö.
O

—

framlidne skogsm ä scaren Allan Å hgren
som var skogsfö rvaltare vid SCA ). Efter
pensioneringen 1980 fortsatte han som
hä radsallm ä nningens
skogsförvaltare
(skogl. Bitr ä de), vilken tjä nst han fortfarande innehar. Nils Ahgren har inte bara
gå tt i farfars och fars fotspå r vad gä ller
yrke och anst ä llning, utan också som
örtroendeman
h ögt ansedd och anlitad f
i bygden . Bl.a . har han varit ordinarie
ledamot i Skara stiftsnä mnd en följd av
å r. Fortfarande vid 89 å rs å lder har
han ' h äcken full ” med skogliga fö rvaltningsuppdrag, vä rderingar, skogl ig råd givning, m . m .
Under drygt 130 å r har skogsmannaslä kten Å hgren i obruten följd frå n farfar och far till son tjä nat Brevikshults
h ä radsallm ä nning som skogvaktare och
skogförvaltare. Det torde vara ett svå rslaget rekord!
Mycket mer ä n dessa "glimtar ” finns
att h ä mta fr å n den tidigare n ä mnda boken av Georg Risberg. "Slå gä rna en signal ” till Nils Å hgren , tel 0322- 540 26 och
prata med honom . Han har fortfarande
en upplaga av boken kvar. Eller varfö r
inte "titta in” till honom i det gamla ,
trivsamma skogvaktarbost ä llet Blocketorp som ligger alldeles intill landsvägen
Alingsås-Borås på vä nster sida strax efter
det man passerat Nä rsbo frå n Alingsås.

—

—
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