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0. D. Krooks donationer i Skåne
- en resa från fäladsplanteringar till
rekreation under 130 år
eller

En historia om hur långsiktighet och
eftertanke faktiskt lönar sig
Det ä r i dagens läge svå rt att se historien i det skå nska landskap som fullstä ndigt svä mmar över av bröd och honung.
Skå ne ä r k ä nt för sin feta mylla , sina vä ln ä rda bönder (som mö jligen fortfarande
har en aningens dryghet kvar) d ä r sädesfä lten vä xlar med lummiga bokskogar på
åssluttningarna och eklundar på slä tten .
De t ä ta granplantagerna slå r stä ndigt
nya produktionsrekord och boniteter på
G 40 finns h ä r och d ä r.
Den som reste genom Skå ne på 1850 talet hade inte k ä nt igen sig. Hela byar
och kyrkor höll på att försvinna i sanddynerna. Inte bara vid kusten utan även
in i landet rörde sig sanden och lade sig
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ovanpå även de bästa lerorna och gjorde d ä rmed även dem odugliga för jordbruksproduktion. Denna vad jag skul le vilja uttrycka som en ekologiska kris
kulminerade 1865-67 med hungersnöd
och sjukdom d å svå ra klimatfö rhå llanden och boskapspest gjorde förhå llan dena outhä rdliga. Följden blev massflykt
till stä derna , emigration och i vä rsta fall
svä ltdöden.
Nu var inte odlingssystems nedgå ng
n ågon kortsiktig fö reteelse utan en följd
av en l å ng tids överexploatering av såvä l
skogsresurserna som jordens innehå ll av
såvä l organisk substans som kväve. Frå n
ett fö rh å llande på mellan 5 och 9 gå ng-

er mer ä ng ä n å ker ökade å kerarealen på

ä ngens bekostnad och i Ä ngelholmstrakörhå llandet nere i 1 : 1 redan vid
ten var f
1700 - talets slut. Detta innebar i sin tur
ödas ute på å retruntatt kreaturen fick f
bete. Detta i en tid n ä r all hjä lpenergi
som inte kunde tas frå n vindmöllor och
vattenhjul skulle komma frå n vedbrand .
Vinterbete ä r ett av de mest effektiva sätten att ta död på all skogsföryngring.
Med eldens hjä lp gavs skogarna i norra
och nordöstra Sk å ne lite extra n ä ring fö r
att genom svedjebruk ö ka spannmålstillgå ngen för en st ä ndigt vä xande befolknmg.
Det finns fortfarande hus i Skå ne
bland annat på Rutger MacLeans Svaneholm som ä r byggda helt i lera.
Det fanns helt enkelt inte trä till en
korsvirkesstomme att tillgå. Skiftena
ä r ett led i den omdaning som krävdes
för att få odlingssystemen i balans men
framstående personer och politiker inså g
snart också behovet av skogarnas å terkomst. Uppskattningsvis med utgå ngspunkt i den första riksskogstaxeringen
fanns nä r det var som vä rst en tredjedel
så stor areal skog som idag med ett virkesf örråd som var en tredjedel av dagens.
Mycket av skogen var dessutom lågskog
(skottskogar) som vi med dagens m å tt
nog inte skulle kalla skog utan sly.

Så till rubriken !
Otto Daniel Krook föddes i Kvidinge
socken utanf ör Klippan 1801. Han flyttade redan i unga å r till Helsingborg.
Dä r kom han snabbt in i affä rsvä rden
och efter att som 17-å ring bö rjat som bokh å llare hos Carl Henric Rooth kan han

redan 1832 vid sitt gifterm å l med Euphrosyne Morman titulera sig kö pman . O. D.
Krook och hans syskon Carl och Ally blir
vä lkä nda profiler i det övre samh ä llsskiktet och de ä r politiskt aktiva i såvä l stadens fullm ä ktige som i Landstinget . De
har få tt inte mindre ä n tre gator uppkallade efter sig men så gjorde de sig också
kä nda som stora vä lgö rare som donerade ansenliga summor till såvä l barnhem
som fattigvå rdsinrä ttningar och skolor.
Ett spirande skogligt intresse kan skönjas i den så kallade Krookska planteringen , idag Helsingborgs stadspark. Den ä r
för övrigt intressant ur en rent arboretisk
synvinkel d å den innehå ller m å nga frä m mande trädslag till exempel turkisk hassel, ett träd med eklika dimensioner.
Bristen på timmer och vedbrand gjorde att O. D. Krook 1873 , n ågra m å nader
före sin död , skrev följande likalydande
testamenten till de båda landstingen i
Sk å ne Kristianstads l ä ns ( L) och Malmöhus lä ns ( M ):
” Till Landstinget i Kristianstads lä n.
Då skogsförödelsen å r frå n å r fortgå r
utan synnerlig omtanke fö r nyodling såsom ersä ttning, och det så lunda ä r fara
vä rdt , att i en icke cfl ägsen framtid brist
kommer att uppst å på såvä l virke till
byggnad och slö jd som vedbrand , oberä knadt att landet och å kerbruket i klimatiskt hä nseende komma att deraf lida ,
- så bör hos hvarje fosterlandsvä n uppstå
bekymmer fö r framtiden och hvar och en
i sin m å n bidraga att söka bot fö r denna
landets krä ftskada .
Att statsmagterna förr eller senare
måste ingripa i den enskildes egande rä tt
i frå ga om skogarne lider intet tvifel.
é
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Lifvad af en icke slumrande kä nsla
fö r fosterlandet , vill jag hä rmed ansl å
ett kapital af 50.000 ( femtiotusen ) rdr
rmt , som mina efterlefvande syskon eller n ä rmaste arfvingar af min qvarl å tenskap skola , så fort sig gö ra l å ter efter min
d öd , tillhandah å lla Landstinget med an modan till detta att vä lja en styrelse, den
der har att för en tredjedel af kapitalet inköpa så dan jordegendom , som fö r å kerbruk eller gräsvä xt ä r otjenlig, men till

evä rdeliga tider att såsom vederlag h ä rf ö r å tnjuta en tredjedel af den inkomst ,
som genom gallring eller afverkning af
skogen kan göras.
G åsebäck den 16 Oktober 1873.

O. D. Krook
På en gå ng n ä rvarande vittnen:
C. F. Krook
Jok. Fröberg

Godkä nnes
Euphrosyn Krook , född Morman

skogskultur tjenlig.
En sådan jordegendom bö r successivt
besås och planteras med trädslag, passande för jordm å nen , om m ö jligt ä fven
med ek och bok. - Planteringen bö r förrättas af en kunnig och nitisk forster eller skogeelev, den det vidare å ligger att
hå lla strä ng tillsyn öfver planteringen,
beifra åverkan samt stå under styrelsens
husbondevä lde.
Rä ntan af den reserverande delen af
kapitalet (eller 2 / 3 deraf ) afser dels att
dermed af löna forstern eller skogvaktaren jemte behöfligt biträde och dels att

dermed bestrida jordegendomens onera.
- Skogvaktaren erh å ller utom kontant
lön fri bostad och någon jord till trädgå rd.
I en framtid skulle afkastningen af utörså ld skog anvä ndas till ingallrad och f
kö p af vidare område, hvartill ä fven insparade rä ntor skulle bidraga.
Önskligt vore, om något assurancebolag skulle vilja l ä mna fö rsä kring mot
brandskada för den uppvä xande skogen.
Fö r den h ä ndelse n å gon jord ä gare af
nit fö r saken skulle vilja utan ersä ttning
lemna jord fö r ofvann ä mnda ä ndam å l,
ha han och hans efterkommande för
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Egenh ä ndiga underskrifter intygar
A. Siökrona.”

Otto Daniel och Euphrosyn Krook.

Landstingen accepterade donationerna
och i L-lä n köptes redan 1874 en areal
omfattande 125 hektar ljunghed av Vedby bys utmarker vid Klippan och M l ä n
följde snabbt efter med kö p av 120 hektar
i Vittseröd väster om H öö r. Som framgå r av testamentet ovan var O. D. Krook
även så framsynt att han tog h ä nsyn till
skå nskheten i skogen med sina synpunkter på att ” även ek och bok ” skulle planteras om jordmå nen passade. I de första
generationernas skog på ljunghedar och
sanddyner räckte maktillst å ndet oftast
bara till gran och tall.

Styrelsen utsågs ursprungligen bland
landstingsmannen men godsägare och
skogsm ä n fö rekommer också genom
å ren. 1/3 av testamentsbeloppet skulle så ledes anvä ndas till markinkö p och
rä ntan på å terst ående 2 / 3 skulle täcka
” Forsterns lö n ” och övriga utgifter. Bland
annat byggdes i Vedby en liten skogvaktarbostad d ä r skogvaktaren mot att han
anlade planteringarna dessutom hade en
blygsam kontantlön samt fri bostad , vedbrand och bete till en h äst. Resterande
delar av kapitalet l å nades ut till lantbrukare fö r investeringar i jordbruket ( givetvis mot god rä nta ) . I de gamla handskrivna protokollen finns otaliga sm å anekdoter om olika ursä kter för att slippa betala
men i huvudsak hade stiftelsen god fö rrä ntning på sitt kapital samtidigt som det
bidrog till landsbygdens utveckling.
Under denna 130 -å riga resa har testamenten aldrig permuterats utan fungerar fortfarande enligt ursprunglig ordalydelse.
Den skogliga verksamheten har efter
hand accelererat i takt med att de ursprungliga planteringarna under tiden
inte bara givit gallringsinkomster utan
sedan flera decennier också slutavverkningsnetton som i dessa vä lskötta , virkesrika best å nd ( huvudsakligen gran ä n
så lä nge ) blivit mycket betydande.
Utvecklingen av verksamheten har lett
fram till vidst ående skogstillstå nd som
idag omfattar alla skiften i Sk å ne efter
sammanslagningen av de båda landstingen till dagens Region Sk å ne.
Det diskuteras idag mycket kring
skogsbrukets l å ngsiktiga lönsamhet och
också kring den l å ngsiktiga kapitalför-

valtningen i samh ä llet efter IT-bubblor
och börsras. De sammanlagt 100.000
riksdaler som Krook testamenterade har
byggt upp strax över 5.000 hektar skogsmark med ett vä rde på ca 500 miljoner.
Den å rliga avkastningen frå n skogsbruket har legat på ca 3,8 % . Det vore ytterst intressant att följa vä rdeutvecklingen hos skog befriat frå n inflation och andra penningvä rdesförä ndringar och d ä rmed få ett m å tt på om l å ngsiktigt skogsägande lönar sig. Min tro ä r att det ger
vä l så god avkastning som bö rsen men att
stö rre delen inte kan tas ut fö rrä n fastigheten sä ljs. Kanske ett l ä mpligt uppslag
till en hugad skogsstudent som letar efter
ett examensarbete. Det ä r hur som helst
ett imponerande skogsmannaarbete med
sin utgå ngspunkt i kalmarker.
Idag utgörs styrelsen av Miljö - och
Naturvå rdsnä mnden i Region Skå ne
som ä r de sammanslagna landstingen
med ett utökat mandat för Regional Utveckling. Inriktningen ligger idag till stor
del på att överföra första och andra generationers granskogar till ädellövskog,
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helt enligt Krooks intentioner. Med ett
kvä venedfall på 25 kg per hektar och
å r och två skogsgenerationer ackumulerad biomassa kan betydligt större delar
av marken anvä ndas för dessa trädslag.
Stiftelsen tar också en aktiv del i skogsforskningen och har på Snogeholms gods
anlagt stora lövplanteringar på å kermark
i samarbete med Alnarp och har fröplantager fö r lind , lö nn , ask , fågelbä r och
rönn på Tockarp och Snogeholm i samarbete med Skogforsk. Stiftelsen kommer
också att ta en aktiv del i det kommande
projektet om hå llbart skogsbruk i ädellövskog. På barrsidan ligger må nga av
Skogshögskolans gallringsfö rsök på donationernas marker - ett av de intressantaste ä r ett omfattande fö rsö k i l ä rk på

Vedbyfastighen.
Nä r den hä r resan startade var som
visats bristen på skog hela grunden fö r
donationerna. Efter hand som samhä llet
fö rä ndrats har också den praktiska fö rvaltningen av donationsmarkerna tagit
intryck av debatten kring skogens roll i
samh ä llet. Tillgå ngen på allemansrä ttsligt tillgä nglig mark ä r i Sk å ne blott n å gra procent av medeltalet fö r vå rt land beroende på begrä nsade skogsarealer och en
stor befolkning. Med denna sk å nska be-
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lägenhet och med skiften utspridda över
stora delar av landskapet har fö rvaltningen efter hand och i klart accelererande
takt etablerat skogsskiftena också som
strövområ den för allm ä nheten. Denna
dubbla m å lsä ttning med en kombination av virkesproduktion och utbyggda
m ö jligheter fö r rekreation tog så smått
sin början redan på 70 -talet och har efter hand få tt allt stö rre tyngd .
Det ä r inte svå rt att i det ursprungliga
testamentet l ä sa in ett samh ä llsengagement och det bö r fö rhoppningsvis glädja O. D. Krook i hans himmel att dessa
skogar idag spelar en mycket stor roll lokalt fö r rekreation och friluftsliv - en utveckling som efter alla tecken att döma
bara blir viktigare och viktigare. Och den
h ä r dubbla m å lsä ttningen stöter sä llan på
praktiska eller skogliga problem kombi-
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örutsatt
nationen gå r hur bra som helst f
lite fantasi, god vilja och ett ä rligt uppså t
ör testamentet .
att ha respekt f
Av den totala donationsarealen ä r nu
ungefä r 60 % förem å l för denna dubbla m å lsä ttning och följande strövområden ä r nu vä l etablerade och presenteras i beskrivande foldrar: ” Klå veröd ” på
Söderåsen , ” Djurholmen” på Hallandsåsen , ” Möllerödssjö ” vid Bjä rnum norr om
H ässleholm, ” Vedema” väster om H ässleholm och ” Snogeholm” mellan Sjöbo
och Ystad.
Dagens situation ä r bara ett steg på vägen - det mesta återst å r att gö ra och det
ä r svå rt att se n ågon bortre grä ns fö r den
h ä r utvecklingen genom att arealerna ä r
så stora och sä tten att utnyttja så m å nga.
Otto Daniel Krooks tankar om skogens
sociala betydelse - vilka styrde anläggningen av Helsingborgs stadspark - har
idag få tt en omfattning och en utveckling som han nog inte kunde drömma

rande finns det odlingsmarker som inte
lä ngre beh övs för v å r livsmedelsproduktion . Mer ä n 130 å r efter ursprungsdonation fortgå r arbetet ofö rtrutet med sam ma m å lsä ttning som d å trots att å tskilliga generationer skogsm ä n har passerat
fö rbi.

om !

Fortfarande gå r det dock att hitta enstaka fastigheter d ä r 80 - och 90 -talets
klippare skövlat skogen och skogstillst å ndet ä r en bedrövelse. Och fortfa-
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