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Fem generationer Krutzsch och deras
påverkan på svenskt skogsbruk

Peter Krutzsch är femte generationen i den
i Tyskland välkända skogsvetarsläkten
Krutzsch. På olika sätt har deras verksam-
het påverkat även svenskt skogsbruk. I
denna intervju med Peter ska vi försöka ta
reda på mer om detta.

Peter är sedan sju år pensionerad från sin
tjänst i Skogsstyrelsen i Jönköping där
han, från 1975, hade ansvar för fröförsörj-
ning och proveniensfrågor. När Skogssty-
relsen 1980 fick regeringens uppdrag att
bygga upp den svenska genbanken förvåra
skogsträd fick Peter ansvaret för genom-
förandet. När han pensionerades 1994 var
arbetet med genbanken i stort sett avkla-
rat.

Vad gjorde du dessförinnan Peter?
Jag började arbeta vid Skogshögskolan

1956, först med arbetslära och sedan hos
Enar Andersson vid Samarbetsnämnden

Peter Krutzsch på exkursion
iJönköpings hembygdspark.
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för skoglig förädling och växtgenetik. Där-
efter blev jag assistent hos professor Olof
Langlet. Jag övertog hans arbete med för-
flyttningsrekommendationer för svensk gran
och tall. Min licentiatavhandling 1968
handlade om granens växtiytm. Sedan or-
ganiserade jag IUFRO:s stora granproveni-
ensförsök med 1.100 olika provenienser på
21 lokaler i Europa och Kanada. Det största
som hittills utlagts. Min doktorsavhandling
1974 där jag utvärderade två proveniens-
försök fi‘ån 1938 låg i linje med mitt tidi-
gare arbete.

När kom du till Sverige?
Till Sverige kom jag 1956.Jag hade min

skogliga akademiska examen från Freiburg
men inget arbete fanns att fa där. Eftersom
jag hade praktiserat i Sverige och fått mina
vänner här var det naturligt att flytta hit.
Det var genom min far jag fatt dessa kon-
takter.

Du har ärvt skogsyrket av din far. Var
arbetade han?

Min far Hermann Krutzsch hade som
sin far och farfar-alla hette förresten Her-
mann — utbildats i Tharandt. Hans livs-
öde är en lång historia där framgång och
tragik är inflätade i varandra.

Som ung jägmästare fick min far ett
uppdrag att taxera en stor privat fastighet
sydost om Berlin, som hette Bärenthoren
och ägdes av kammarherren Friedrich von
Kalitsch. Kalitsch hade sedan länge tilläm-
pat blädning medan alla andra i denna del
av Tyskland höll sig till trakthyggesbru-
ket. Min far tillhörde också, som en äkta
elev av Tharandt, trakthyggesbrukets före-
trädare. Han tyckte till en början att det
såg för bedrövligt ut i Bärenthoren. Men
när han tog del av tillväxt och ekonomi

Peters far, Herman Krutzsch, revirförvaltare
i Sachsen och ledande företrädare för

blädningsskogsbruket

började han att omvärdera sin uppfatt-
ning. 1924 gav han ut en bok om sina in-
tryck från Bärenthoren.J

1934 återkom han till Bärenthoren för
att göra om taxeringen av skogen och fann
då övertygande bevis för att blädnings-
skogsbruket där hade stora fördelar. Detta
ledde till en andra bok där han tydligt tog
ställning och förordade blädning i stället
för trakthyggesbruk.

Han var sedan 1926 revirförvaltare i
Sachsen där han började tillämpa sina nya
kunskaper. Efter 1934 fick han ansvaret
för 17 revir i Sachsen, de omfattade totalt
ca 100.000 ha skogsmark.

De föreskrifter som gällt i 50 år att en-
dast trakthyggesbruk var tillå tet började
luckras upp på 1920-talet och fler och fler
anslöt sig till de nya idéerna. Min far hade
en ledande roll i den omvärdering av
skogsbruksmetoder som då pågick i östra
Tyskland.

Hade din far några svenska kontakter
under den här tiden?

Ja det hade han och de var många. Flera
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nena mineralogi, klimatologi och andra na-
turvetenskapliga ämnen.

Släkten bakåt är inte slut än.
Nej den förste skogsmannen Krutzsch är

mycket intressant. Han hette Karl Leber-
echt Krutzsch och hans levnadsbana är
mycket speciell. Han föddes 1773, var son
till en skollärare och fredsdomare och stude-
rade till en början teologi och medicin. Som
informator för en adelsfamilj kom han i
kontakt med mineralogi och kemi. Det var
dessa ämnen som adelsfamiljens ädlingar
studerade vid olika lärosäten i Europa.

1814 ombads Karl Leberecht av chefen
för skogsakademien i Tharandt, den i skogs-

länsjägmästare, akademijägmästaren från
Uppsala universitet och andra, bl.a. Uno
Wallmo med son besökte min far och de var
alla mycket intresserade av det han hade
att visa upp. Jag vet att flera svenska skogs-
män också besökte Bärenthoren under
1930-talet, det blev som ett Mecka som al-
la skulle åka till. Min far gjorde också flera
studiebesök i Sverige och har i en bok be-
römt den fina rådgivning som Skogsvårds-
styrelsen i Jönköpings län gav till skogs-
ägarna.

Tror du att de svenska gästerna tog
med sig din fars idéer hem till Sverige?

Ja det gjorde de säkert men i vilken ut-
sträckning de omsatte detta i praktiskt bruk
kan jag inte bedöma.

Vad bände med din far under och efter
andra världskriget?

Först kom han i onåd hos nazisterna för
att han inte ville anpassa sig till vad partiet
ansåg. Därför blev han landsjorvisad tvä
gånger. Han fick så småningom en mer un-
derordnad tjänst men blev avsatt när kom-
munisterna tillträdde efter kriget.

Efter ett tag återtog de min far, dock nu
som konsult. Han behövdes för att utforma
Östtysklands skogsbruk - nu blev trakthyg-
gesbruket förbjudet. Det mesta blev dock
kaotiskt i efterkrigstiden och när min jår
gick bort 1952 hade man frångått hans
idéer och rovhögg skogarna utan hänsyn till
framtida produktion men under förevänd-
ning att man tillgodosåg min fars metoder.

Din farfar var också överjägmästare i
Tyskland.

Ja, han var överjägmästare i Lohmen i
Sachsiska Schweiz och en son av Tharandt
och därmed trakthyggesföreträdare.

Farfars far var professor i Tharandt i äm-
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Den förste skogsmannen Krutzsch, Karl Leberecht,
var lärare och professor i skoglig marklära vid

skogsinstitutet i Tharandt.

r*

* • v *

92



historiska kretsar välbekante Heinrich Cot- Har du numera någon kontakt med
ta-att bli lärare i skoglig marklära vid in- dina gamla tyska släktingar?
stitutet och 1816 blev han professor i detta Ja varje år händer det alltid något. Bl.a.
ämne. Jag tror att han var världens förste har släktingar som i början på 1800-talet

for till Ryssland med skogsutbildning från
Tharandt återkommit. Sedan har jag varit
i kontakt med en skogsstuderande från Frei-

Jo, de är välbekanta. Bl.a. var ju Israel af burgs universitet som skrivit en uppsats om
Ström, som startade Sveriges första skogsut- min fars livsverk.
bildning, där nere och tog till sig trakthyg- Sedan är det också att jag även på mö-
gesidéerna. Jag kan också berätta att när dernet har fyra generationer skogsmän i min
Karl Leberecht blev åtalad för att i sin un- släkt. Alla tillhörande Tharandtskolan.
dervisning i skogsmarkslära har gjort sig
skyldig till att sprida irrläror var det också Vi tackar Peter för denna intervju och
svenska skogsmän (överjägmästare J. O. anmäler slutligen den skrift han berättade
Oterdahl) som undertecknade en petition om för eventuella fortsatta studier. Skrif-
till hans fördel. Han fi-ikändes tack och lov ten heter ” Hermann Krutzsch und die Idee
f ån den, vid denna tid, hemska ankla- des naturgemässen Wirtschaftswaldes.
gelse. Rapporten är skriven 1994 av Anja Hentz-

skoglige markläreprofessor.
Hur var det med de svenska kontakter-

na med Tharandt vid den tiden?

En översiktsbild frän 1860 över skogsinstitutet Tharandt, som i många avseenden kan sägas vara den
främsta inspirationskällan till grundandet av den svenska skogsforskningen och skogliga utbildningen.
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schel vid universitetet i Freiburg och där
vid Institutet för Forsteinrichtung und
Forstliche Betriebswirtschaft.

Annan intressant litteratur som på olika
sätt behandlar skogssläkten Krutzsch är
följande:

Skogliga genbanken, Lennart Ackzell,
Skogsstyrelsen 1997.

K. L. Krutzsch und der Beginn der bo-
denkundlichen Ausbildung vor 1 50 Jah-
ren in Tharandt, Wissenschaftliche Zeit-
schrift der Technischen Universität Dres-
den 1968, Helt 6.

175 Jahre forstliche Ausbildung in
Tharandt, Forstliche Lehr- und Forsch-
ungsstätte Tharandt, 1986, Heft 9.

Skogsbiologiska problem, Carl Olof
Tham, Skogshögskolan 150 år, 1978.

Vi förädlar och
marknadsför

familjeskogsbrukets
virke
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FÖRENINGEN
SKOGSTRÄDSFÖRÄDLING
Föreningen är ett stödjande organ för skogsträdsförädling och
beståndsfömyelse i Sverige liksom för skogsbrukets verksamhet för
ökad avkastning genom förbättring av skogsmarken. Föreningen
innehar ett kapital vars avkastning långsiktigt kan stödja biologisk
forskning genom att ge stöd och bidrag i olika former till främst
aktiviteter inom skogsträdsförädlingens område.

Både privata och juridiska personer kan vara medlemmar i
Föreningen. För mer information om bidragsvillkor och/eller
medlemskap kontakta Föreningen under adress:

Föreningen Skogsträdsförädling
Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala
Fax 018-18 86 00
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