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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 är i dagens läge svårt att se histori-
en i det skånska landskap som fullstän-
digt svämmar över av bröd och honung.
Skåne är känt för sin feta mylla, sina väl-
nä rda bönder (som möjligen fortfarande
har en aningens dryghet kvar) där sädes-
fälten växlar med lummiga bokskogar på
åssluttningarna och eklundar på slätten.

De täta granplantagerna slår ständigt
nya produktionsrekord och boniteter på
G40 finns här och där.

Den som reste genom Skåne på 1850-
talet hade inte känt igen sig. Hela byar
och kyrkor höll på att försvinna i sand-
dynerna. Inte bara vid kusten utan även
in i landet rörde sig sanden och lade sig

ovanpå även de bästa lerorna och gjor-
de därmed även dem odugliga för jord-
bruksproduktion. Denna vad jag skul-
le vilja uttrycka som en ekologiska kris
kulminerade 1865-67 med hungersnöd
och sjukdom då svåra klimatförhållan-
den och boskapspest gjorde förhållan-
dena outhärdliga. Följden blev massflykt
till städerna, emigration och i värsta fall
svältdöden.

Nu var inte odlingssystems nedgång
någon kortsiktig företeelse utan en följd
av en lå ng tids överexploatering av såväl
skogsresurserna som jordens innehåll av
såväl organisk substans som kväve. Från
ett förhållande på mellan 5 och 9 gång-
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er mer äng än åker ökade åkerarealen på
ängens bekostnad och i Ä ngelholmstrak-
ten var förhållandet nere i 1:1 redan vid
1700-talets slut. Detta innebar i sin tur
att kreaturen fick födas ute på åretrunt-
bete. Detta i en tid när all hjälpenergi

inte kunde tas från vindmöllor och

redan 1832 vid sitt giftermål med Euphro-
syne Morman titulera sig köpman. O. D.
Krook och hans syskon Carl och Ally blir
välkända profiler i det övre samhällsskik-
tet och de är politiskt aktiva i såväl sta-
dens fullmäktige som i Landstinget. De
har fått inte mindre än tre gator uppkal-
lade efter sig men så gjorde de sig också
kända som stora välgörare som donera-
de ansenliga summor till såväl barnhem
som fattigvå rdsinrättningar och skolor.
Ett spirande skogligt intresse kan skön-
jas i den så kallade Krookska plantering-
en, idag Helsingborgs stadspark. Den är
för övrigt intressant ur en rent arboretisk
synvinkel då den innehåller många främ-
mande trädslag till exempel turkisk has-
sel, ett träd med eklika dimensioner.

Bristen på timmer och vedbrand gjor-
de att O. D. Krook 1873, några månader
före sin död, skrev följande likalydande
testamenten till de båda landstingen i
Skåne Kristianstads lä ns (L)och Malmö-
hus läns (M):

” Till Landstinget i Kristianstads län.
Då skogsförödelsen år från år fortgår

utan synnerlig omtanke för nyodling så-
som ersättning, och det sålunda är fara
vä rdt, att i en icke cflägsen framtid brist
kommer att uppstå på såvä l virke till
byggnad och slöjd som vedbrand, obe-
räknadt att landet och åkerbruket i kli-
matiskt hänseende komma att deraf lida,
- så bör hos hvarje fosterlandsvä n uppstå
bekymmer för framtiden och hvar och en

é

i sin mån bidraga att söka bot för denna
landets kräftskada.

Att statsmagterna förr eller senare
måste ingripa i den enskildes egande rätt
i fråga om skogarne lider intet tvifel.

som
vattenhjul skulle komma från vedbrand.
Vinterbete är ett av de mest effektiva sät-
ten att ta död på all skogsföryngring.
Med eldens hjä lp gavs skogarna i norra
och nordöstra Skåne lite extra näring för
att genom svedjebruk öka spannmålstill-
gången för en ständigt växande befolk-
nmg.

Det finns fortfarande hus i Skåne
bland annat på Rutger MacLeans Svane-
holm som är byggda helt i lera.

Det fanns helt enkelt inte trä till en
korsvirkesstomme att tillgå. Skiftena
är ett led i den omdaning som krävdes
för att få odlingssystemen i balans men
framstående personer och politiker insåg
snart också behovet av skogarnas åter-
komst. Uppskattningsvis med utgångs-
punkt i den första riksskogstaxeringen
fanns när det var som värst en tredjedel
så stor areal skog som idag med ett vir-
kesförråd som var en tredjedel av dagens.
Mycket av skogen var dessutom lågskog
(skottskogar) som vi med dagens mått

nog inte skulle kalla skog utan sly.

Så till rubriken!
Otto Daniel Krook föddes i Kvidinge
socken utanför Klippan 1801. Han flyt-
tade redan i unga år till Helsingborg.

Där kom han snabbt in i affärsvärden
och efter att som 17-åring börjat som bok-
hållare hos Carl Henric Rooth kan han
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Lifvad af en icke slumrande känsla
för fosterlandet, vill jag härmed anslå
ett kapital af 50.000 (femtiotusen) rdr
rmt, som mina efterlefvande syskon el-
ler nä rmaste arfvingar af min qvarlåten-
skap skola, så fort sig göra låter efter min
död, tillhandahålla Landstinget med an-
modan till detta att välja en styrelse, den
der har att för en tredjedel af kapitalet in-
köpa sådan jordegendom, som för åker-
bruk eller gräsväxt är otjenlig, men till
skogskultur tjenlig.

En sådan jordegendom bör successivt
besås och planteras med trädslag, pas-
sande för jordmånen, om möjligt äfven
med ek och bok. - Planteringen bör för-
rättas af en kunnig och nitisk forster el-
ler skogeelev, den det vidare åligger att
hålla sträng tillsyn öfver planteringen,
beifra åverkan samt stå under styrelsens
husbondevälde.

Rä ntan af den reserverande delen af
kapitalet (eller 2/3 deraf) afser dels att
dermed af löna forstern eller skogvakta-
ren jemte behöfligt biträde och dels att
dermed bestrida jordegendomens onera.
- Skogvaktaren erhåller utom kontant
lön fri bostad och någon jord till träd-
gård.

evärdeliga tider att såsom vederlag hä r-
för åtnjuta en tredjedel af den inkomst,
som genom gallring eller afverkning af
skogen kan göras.

Gåsebäck den 16 Oktober 1873.
O. D. Krook

På en gång närvarande vittnen:
C. F. Krook Jok. Fröberg

Godkännes
Euphrosyn Krook, född Morman

Egenhändiga 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 Ved-
by bys utmarker vid Klippan och M län
följde snabbt efter med köp av 120 hektar
i Vittseröd väster om Höör. Som fram-
gå r av testamentet ovan var O. D. Krook
även så framsynt att han tog hänsyn till
skånskheten i skogen med sina synpunk-
ter på att ” även ek och bok” skulle plan-
teras om jordmånen passade. I de första
generationernas skog på ljunghedar och
sanddyner räckte maktillståndet oftast
bara till gran och tall.

I en framtid skulle afkastningen af ut-
gallrad och försåld skog användas till in-
köp af vidare område, hvartill äfven in-
sparade räntor skulle bidraga.

vore, om något assurance-
bolag skulle vilja lämna försäkring mot
brandskada för den uppväxande skogen.

För den händelse någon jordägare af
nit för saken skulle vilja utan ersättning
lemna jord för ofvannämnda ändamål,
ha han och hans efterkommande för

Önskligt
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Styrelsen utsågs ursprungligen bland
landstingsmannen men godsägare och
skogsmän förekommer också genom
åren. 1/3 av testamentsbeloppet skul-
le således användas till markinköp och
räntan på återstående 2/3 skulle täcka
” Forsterns lön” och övriga utgifter. Bland
annat byggdes i Vedby en liten skogvak-
tarbostad dä r skogvaktaren mot att han
anlade planteringarna dessutom hade en
blygsam kontantlön samt fri bostad, ved-
brand och bete till en häst. Resterande
delar av kapitalet lånades ut till lantbru-
kare för investeringar i jordbruket (givet-
vis mot god ränta). I de gamla handskriv-
na protokollen finns otaliga små anekdo-
ter om olika ursäkter för att slippa betala
men i huvudsak hade stiftelsen god för-
räntning på sitt kapital samtidigt som det
bidrog till landsbygdens utveckling.

Under denna 130-åriga resa har testa-
menten aldrig permuterats utan funge-
rar fortfarande enligt ursprunglig orda-
lydelse.

Den skogliga verksamheten har efter
hand accelererat i takt med att de ur-
sprungliga planteringarna under tiden
inte bara givit gallringsinkomster utan
sedan flera decennier också slutavverk-
ningsnetton som i dessa välskötta, vir-
kesrika bestånd (huvudsakligen gran än
så länge) blivit mycket betydande.

Utvecklingen av verksamheten har lett
fram till vidstående skogstillstånd som
idag omfattar alla skiften i Skåne efter
sammanslagningen av de båda landsting-
en till dagens Region Skåne.

Det diskuteras idag mycket kring
skogsbrukets långsiktiga lönsamhet och
också kring den långsiktiga kapitalför-

valtningen i samhället efter IT-bubblor
och börsras. De sammanlagt 100.000

riksdaler som Krook testamenterade har
byggt upp strax över 5.000 hektar skogs-
mark med ett värde på ca 500 miljoner.

Den årliga avkastningen från skogs-
bruket har legat på ca 3,8 %. Det vore yt-
terst intressant att följa värdeutveckling-
en hos skog befriat från inflation och an-
dra penningvärdesförändringar och där-
med få ett mått på om lå ngsiktigt skogsä-
gande lönar sig. Min tro är att det ger
väl så god avkastning som börsen men att
större delen inte kan tas ut förrän fastig-
heten säljs. Kanske ett lämpligt uppslag
till en hugad skogsstudent som letar efter
ett examensarbete. Det ä r hur som helst
ett imponerande skogsmannaarbete med
sin utgångspunkt i kalmarker.

Idag utgörs styrelsen av Miljö - och
Naturvårdsnämnden i Region Skåne
som är de sammanslagna landstingen
med ett utökat mandat för Regional Ut-
veckling. Inriktningen ligger idag till stor
del på att överföra första och andra ge-
nerationers granskogar till ädellövskog,
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helt enligt Krooks intentioner. Med ett
kvävenedfall på 25 kg per hektar och
år och två skogsgenerationer ackumule-
rad biomassa kan betydligt större delar
av marken användas för dessa trädslag.
Stiftelsen tar också en aktiv del i skogs-
forskningen och har på Snogeholms gods
anlagt stora lövplanteringar på åkermark
i samarbete med Alnarp och har fröp-
lantager för lind, lönn, ask, fågelbär och
rönn på Tockarp och Snogeholm i sam-
arbete med Skogforsk. Stiftelsen kommer
också att ta en aktiv del i det kommande
projektet om hållbart skogsbruk i ädel-
lövskog. På barrsidan ligger många av
Skogshögskolans gallringsförsök på do-
nationernas marker - ett av de intressan-
taste är ett omfattande försök i lärk på
Vedbyfastighen.

När den här resan startade var som
visats bristen på skog hela grunden för
donationerna. Efter hand som samhället
förändrats har också den praktiska för-
valtningen av donationsmarkerna tagit
intryck av debatten kring skogens roll i
samhället. Tillgången på allemansrätts-
ligt tillgänglig mark är i Skå ne blott någ-
ra procent av medeltalet för vårt land be-
roende på begränsade skogsarealer och en
stor befolkning. Med denna skånska be-

lägenhet och med skiften utspridda över
stora delar av landskapet har förvaltning-
en efter hand och i klart accelererande
takt etablerat skogsskiftena också som
strövområden för allmänheten. Denna
dubbla målsättning med en kombina-
tion av virkesproduktion och utbyggda
möjligheter för rekreation tog så smått
sin början redan på 70-talet och har ef-
ter hand fått allt större tyngd.

Det ä r inte svårt att i det ursprungliga
testamentet läsa in ett samhällsengage-
ment och det bör förhoppningsvis gläd-
ja O. D. Krook i hans himmel att dessa
skogar idag spelar en mycket stor roll lo-
kalt för rekreation och friluftsliv - en ut-
veckling som efter alla tecken att döma
bara blir viktigare och viktigare. Och den
här dubbla målsättningen stöter sällan på
praktiska eller skogliga problem — kombi-
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nationen går hur bra som helst förutsatt
lite fantasi, god vilja och ett ärligt uppsåt

att ha respekt för testamentet.
Av den totala donationsarealen är nu

ungefä r 60 % föremå l för denna dubb-
la målsättning och följande strövområ-
den är nu vä l etablerade och presente-
ras i beskrivande foldrar: ” Klåveröd ” på
Söderåsen, ” Djurholmen” på Hallandså-
sen, ” Möllerödssjö” vid Bjärnum norr om
Hässleholm, ” Vedema” väster om Häss-
leholm och ” Snogeholm” mellan Sjöbo
och Ystad.

Dagens situation är bara ett steg på vä-
gen - det mesta återstå r att göra och det
är svårt att se någon bortre grä ns för den
här utvecklingen genom att arealerna är
så stora och sätten att utnyttja så många.
Otto Daniel Krooks tankar om skogens
sociala betydelse - vilka styrde anlägg-
ningen av Helsingborgs stadspark - har
idag fått en omfattning och en utveck-
ling som han nog inte kunde drömma
om!

rande finns det odlingsmarker som inte
längre behövs för vå r livsmedelsproduk-
tion. Mer ä n 130 år efter ursprungsdona-
tion fortgå r arbetet oförtrutet med sam-
ma målsättning som då trots att åtskil-
liga generationer skogsmän har passerat
förbi.

Fortfarande går det dock att hitta en-
staka fastigheter dä r 80- och 90-talets
klippare skövlat skogen och skogstill-
ståndet är en bedrövelse. Och fortfa-
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