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Förord och inledning

1950-talet var en tid av stora förändringar i Domänverket. Organisationen omforma-
des, nya metoder infördes och ledningen på alla nivåer effektiviserades. Men mest
betydelsefullt var att en ny anda ingöts i detta tidigare ganska byråkratiska verk.

Rekryteringen av ny personal, främst av jägmästare men även av kronojägare var
mycket stor. Antalet jägmästareaspiranter uppgick under åren 1947-1964 till i medel-
tal 14 personer per år, med det största antalet, 20 st, åren 1952-54. Före 1947 och
efter 1964 var rekryteringen mindre än hälften, dvs 6-7 aspiranter per år.

Antalet kronojägareaspiranter under motsvarande period, 1947-64, var i genom-
snitt 40 personer per år.

Tiden som aspirant, innan förordnande som extra tjänsteman erhölls, var för bägge
kategorierna 1 1/2 år.

De som kvarstannade i Domänverket - en viss avgång till andra anställningar
skedde under de första åren - fick vara med om att bygga den nya organisationen. Det
innebar att man mycket tidigare i karriären än som tidigare varit vanligt tilldelades
intressanta och stimulerande uppgifter.

Generaldirektör Erik W Höjer framstod som den obestridde ledaren och motorn i
förändringsarbetet, även om han hade många handlingskraftiga och kunniga medhjäl-
pare vid sin sida. Höjers personliga utstrålning bidrog till att hos många skapades
känslan av att man deltog i en ideell verksamhet till gagn inte bara för Domänverket
utan för Sveriges skogsbruk i dess helhet.

När Skogshistoriska Sällskapets styrelse hösten 1990 framkastade förslaget att en
historik över Erik W Höjcrs insatser i Domänverket borde skrivas, tog jag emot

uppgiften med glädje. Ganska snart, under arbetet med att insamla fakta för historik-
en, stod det emellertid klart att Höjers verksamhet hade varit så omfattande att det
skulle bli svårt att beskriva den med de resurser som stod till buds. Framställningen
måste därför begrä nsas i förhållande till vad som ursprungligen var tänkt, en biografi
över Höjers hela levnad.

Det nu färdiga arbetet omfattar därför blott Erik W Höjcrs aktiva tid i Domänver-
ket. Han tillträdde som generaldirektör den 1 juli 1950 och avgick den 31 december
1964. Därefter fortsatte han att tjäna skogsbruket och samhället i en rad uppdrag av
olika slag. Inte minst ägnade han sig åt naturvården, vars utveckling han noga följde.
Han deltog också i debatten inom detta område och skrev artiklar både i dags- och
fackpress.

För sina insatser i svenskt skogsbruk och svenskt samhällsliv hedrades Höjer på
mångahanda sätt. Skoglig hedersdoktor blev han 1963 och utmärkelsen Illis Quorum,
12:e storleken, tilldelades han 1964. Dessutom valdes han tillhedersledamot i Svenska
Naturskyddsföreningen 1959 och erhöll 1963 både Kungl. Vetenskapsakademiens
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naturskyddsmedalj och Svenska Skogsvårdsföreningens medalj, bägge i guld. Höjers
insatser i det nordiska samarbetet uppmärksammades också med flera utmärkelser.

Det har inte varit möjligt för mig att närmare studera vad Höjer uträttat som ord-
förande i AR Statens Skogsindustriers styrelse, ej heller det arbete han lade ned som
ordförande i Norrlands Skogsvårdsförbund eller som styrelseledamot i Sveriges Skogs-
vårdsförbund. Hans insatser för att sammanföra de två skogliga sammanslutningarna
till en organisation borde bli föremål för särskilda studier.

Hö jer engagerades som ordförande i utredningar både av den lägre skogsundervis-
ningen (skogsskolorna) och den högre (Skogshögskolan) samt av den skogliga forsk-
ningen. Han var också ordförande i styrelsen för Fonden för Skoglig Forskning under
tiden 1954-1966. Dessa insatser berörs inte ytterligare.

Som grund för framställningen ligger en genomgång av den del av Domänverkets
arkiv i Falun, som omfattar generaldirektörernas verksamhet, samt i viss utsträckning
arkivhandlingar för Gävle-Dala överjägmästaredistrikt. Matrikelunderlag med Hö jers
olika tjänsteförordnanden har gåtts igenom. I.ikaså har ” Generaldirektörens Brev-
bok” , som innehåller en stor del av den korrespondens Höjer förde i egenskap av
Domänverkets chef, och protokollen från de sk överjägmästaremötena 1947-64 även-
som Domänverkets officiella statistik (årsböckerna) för aktuell period studerats.
Höjers tidningsartiklar och annan publicistisk verksamhet har gåtts igenom. En för-
teckning över detta återfinns som bilaga.

Några personer, som varit Hö jers medarbetare i frågor som låg honom nära, har
intervjuats:
Byråchefen och driftsdirektören jägmästare Hans Olsson, framlidne Jägmästare Tage
Ellström, en tid Hö jers sekreterare, Skog.lic. Börje Häggström, tidigare bl a skogsvårds-
chef och försöksledare i Domänverket. Överjägmästaren och skogsdirektören jägmäs-
tare Per Almberger. Jägmästare Torsten Granlund. Deras medverkan har varit synnerli-
gen värdefull.

Manuskriptet har granskats av Börje Häggström, Per Almberger, Jägmästare Göran
Forssell och professor Lars Kardell. De har givit förslag till ändringar och rättelser. Jag
vill framföra mitt varma tack för deras insats.

Tryckning av detta nummer av tidskriften har bekostats av AssiDomän AB, för
vilket framföres Skogshistoriska Sällskapets varma tack.

Hedernora i maj 1993
Bengt Brynte
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Erik W Höjer -
barndom och studieår

Erik Wilhelm Höjer föddes den 16 maj 1898 i Visby
Emmy Höjer. Fadern var då lektor vid Visby läroverk. Familjen flyttade emellertid
samma år till Stockholm, där fadern blev lektor i historia vid Norra Latin och senare
också Whitlockska Samskolan.

Erik W hade 4 syskon vika alla kom arr bli betydande personer i svenskt offentligt
liv. Äldst var Axel (f.1890), läkare och sedermera generaldirektör för Medicinalstyrel-
sen. Tillsammans med hustrun Signe gjorde han även betydande sociala insatser bl a i
Indien. Därnäst följde Sigrid (f.1892), som blev rektor för Norrbackainstitutet, och

yngsta barnet till Nils ochsom

Erik W Höjer i Torrbo
1970. Foto Bo Rosén.
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Gerda (F.1893), som kom att bli sjuksköterskornas främsta företrädare i Sverige och
riksdagsledamot. Äldre bror till Erik W var Karl Johan (f.1894), som kom att ägna sig
åt socialpolitiken bl a som generaldirektör för Socialstyrelsen och professor vid Social-
institutet.

Erik W:s farfar var provinsialläkare i Söderbärke och tillika regementsläkare vid
Dalregementet. Han bebodde en gammal släktgård, Torrbo, vilken för Erik W kom
att fa viss betydelse.

Erik W Höjer utexaminerades från Skogshögskolan i februari 1921, då han således
ännu inte var fyllda 23 år.

Hans årskurs var en av de första som undervisades enligt den nya studieordningen
som tillämpades sedan Skogshögskolan 1915 hade ersatt Skogsinstitutet. Kursen var
också den mansstarkaste, med 36 elever,sedan högre skoglig undervisning hade börjat
meddelas i Sverige.

Många namnkunniga män fanns i lärarstaben: - Anders Wahlgren, professor i
skogsskötsel, tillika Högskolans rektor, - Tor Jonsson, professor i skogsuppskattning
och- indelning - Gustaf Lundberg, professor i skogsreknologi - Torsten Lagerberg,
professor i skogsbotanik - Henrik Hesselman, professor i marklära och - Olof l amm,
senare professor i marklära.

Allt tyder på att dåtidens studenter fick en modern och gedigen utbildning, an-
passad för de nya vindar som började blåsa inom skogsbruket, med bl a övergång från
timmerblädning till mera ordnade skogsbruksformer.
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Höjers första anställning
i Domänverket

Domänverket omfattade i början av 1920-talet 140 revir, fördelade på 13 överjäg-
mästaredistrikt med bl a 11 skogsingenjörer och 25 skogstaxatorer. Det normala
rekryteringsbehovet av unga jägmästare var alltså stort. Men det måste ha varit extra

stort 1922, eftersom mer än två tredjedelar av Höjers kurs, 27 st., kom att fa sin första

anställning i Domänverket. Även om några måste lämna sina tjänster i samband med
de stora indragningarna av personal som skedde på 1930-talet, blev flertalet Domän-
verket troget. Ar 1950 fanns inte mindre än 23 kvar i Domänverkets tjänst, de flesta
som revirförvaltare.Tre hade avancerat till överjägmästare och två till byråchefer.

Erik Höjer antogs som extra jägmästare i november 1922 och började då det

Höjer var en gärna
hörd talare med god
pedagogisk förmåga,
grundlagd bl.a. vid
Bjurfors skogskola,
där han var lärare
1935-38.
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flackande liv som var utmärkande för de yngre jägmästarnas tillvaro vid denna tid.
Förordnandena omfattade sällan längre tid än två månader och kunde avbrytas av

perioder av arbetslöshet. Första tjänstgöringen, som omfattade 1 1 /2 månad, var som
skogindelningsassistcnt i Dalarnas distrikt följt av 4 månaders arbetslöshet innan
nästa förordnade kom som extra skogsingenjör i Luleå. Skogsingenjörcrna var huvud-
sakligen sysselsatta som utsyningsförrättare åt enskilda skogsägare i lappmarken, vilka
inte var betrodda att själva utstämpla skog. Så följde tjänstgöringar som skogsindelare
omväxlande med olika vikariat i Vindeln, Älvsbyn, Boden, Klotens skogl. fortsätt-
ningsskola, Hede revir i Jämtland, Storbackens revir i Murjek.

I början av 1926 blev Höjer förordnad som extra notarie vid Försäljningsbyrån i K.
Domänstyrelsen, vilket innebar en något tryggare tillvaro knuten till Stockholm. Men
även framdeles var avbrotten många för tjänstgöring på olika håll i landet. Alltefter-
som Hö jers erfareheter växte blev inslagen av kvalificerade vikariat flera, t ex som
föreståndare för Baggå skogsskola, som överjägmästareassistent i Dalarna respektive
Småland, som jägmästare i Gripsholms, Uddevalla och Marks revir.

Vid halvårsskiftet 1931, efter nära 10 års anställning i verket, blev han extra
ordinarie tjänsteman i Domänverket med den större ekonomiska trygghet detta
innebar. Höjer utnyttjades under slutet av 1920-talet för allehanda utredningar, bl a
om inrättande av kulturbeten på arrendegårdarna i syfte att avlysa skogsbetet. Han
fick också möjlighet att göra ett par längre studieresor, varav en till Tyskland. De
första 10 åren för Hö jer i Domänverket blev alltså en lärotid, då han fick möjlighet
att grundligt sätta sig in Domänverkets organisation på olika nivåer och då han lärde
känna större delen av verkets mera betydande tjänstemän.
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Tjänstgöring i K.Domänstyrelsen
och vid Bjurfors skogsskola

Under 1930-talets första hälft koncentrerades arbetet för Höjers del till olika befatt-
ningar i Stockholm, då och då avbrutna av vikariat på olika revir och överjägmästar-
expeditioner.

Bl a var han sekreterare i den utredning, ledd av Generaldirektören Gösta Kuylen-
stierna, som syftade till en reducering av
Domänverkets organisation. Utredningen
motiverades av att Domänverket inte längre
skulle befatta sig med frågor rörande Kyrkans
skog, häradsallmänningarna och enskildas
lappmarksskogar.

Utredningsförslaget antogs av Riksdagen
1932 och ledde till att många jägmästare och
kronojägare antingen avskedades eller
överfördes på övergångsstat, vilket i praktiken
också betydde avsked från tjänsten. För de
kvarvarande i verket försköts också tidpunk-
ten för befordran till sluttjänst längre fram i
tiden, eftersom antalet tjänster i det nya
Domänverket blev färre.

För Erik W:s del ändrades inte förhållan-
dena i någon nämnvä rd grad, dvs tjänstgöringen i Domänstyrelsen fortsatte avbru-
ten av olika vikariat.

Sommaren 1933 fick Hö jer sin första ordinarie tjänst. Han utnämndes nämligen
till underlärare vid Bjurfors skogsskola. Många elever har vittnat om hans stora skick-
lighet som lärare, en uppgift som tydligen intresserade honom mycket.

Förutom att han engagerades i författandet av läroböcker togs hans krafter också i
anspråk för att reformera skogsskoleutbildningen. Den utredning han utförde ledde
till nya och modernare föreskrifter för undervisningen.

Hö jer uttalade ofta senare i livet sin tillfredsställelse med de lyckliga åren i Bjur-
fors. Här grundlädes säkerligen också det starka intresse han under sin fortsatta gär-
ning kom att visa för skogsskoleundervisningen, liksom för utbildningen vid Skogs-
högskolan.

Hö jers tjänstgöring i Bjurfors blev dock inte lång. Efter mindre än tre år vände han
med familjen åter till Stockholm för att bli ordinarie jägmästare i Domänstyrelsen.

Under andra världskriget beordrades han till tjänsgöring i Bränslekommissionen,
vars huvuduppgift var att organisera bränsleförsörjningen i landet under krigsåren.
Med titeln huvudsekreterare var han också i praktiken kommissionens operative chef.

1932 uppvaktades
Statsminister C G
Ekman av en delegation
jägmästare angående
den framtida förvalt-
ningen av de ecklesias-
tiska skogarna. Två
yngre jägmästare deltog,
Erik W Höjer, sekrete-
rare i den pågående ut-
redningen om Domän-
verkets framtida
organisation (nr 4 från
höger) och Nils Bergsjö,
sedemera skogsdirektör i
Mo och Domsjö (nr 2
från vänster).
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Som överjägmästare
i Falun

År1942 urnämndes Hö jer till överjägmästare i Gävle-Dala distrikt med stationering i
Falun, men kunde på grund av plikterna i Bränslekommissionen inte tillträda befatt-
ningen förrän under1943.

I Falun stannade han fyra år. Hans tjänstedagböcker från dessa år finns bevarade
och visar att han med stor energi ägnade sig åt att lära kanna sitt stora distrikt. Det
sträckte sig från Hede i Härjedalens fjällvärld i norr till Gästriklands och Garpenbergs
revir i söder.

Han besökte sina revirförvaltare ofta och stannade mestadels flera dagar. Dagböck-
erna visar att ha han besökte varje revir 2-8 gånger per år.

Förutom förvaltningsfrågor ägnade han skogsskötsel- och arbetskraftsfrågor särskilt
stort intresse.

De reserestriktioner som gällde på grund av kriget tom 1945 försvårade den nära
kontakt med reviren som Höjer eftersträvade.

Det är omvittnat att hans besök var högt skattade av revirpersonalen. Fastän de
hade formen av inspektioner, uppfattades de som stödjande och uppmuntrande. Det
goda handlag med underställd personal och förmågan att skapa ett förtroendefullt
förhållande till medarbetare av olika kategorier, som Höjer också senare kom att visa
som generaldirektör uppövades säkerligen under de 4 överjägmästaråren i Falun.
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Höjers kompetens
för chefsposten

Som framgår av det redan sagda hade Höjer skaffat sig en bred erfarenhet av det verk
som han skulle komma att leda som överdirektör och generaldirektör. Han hade
tjänstgjort på revir både i norr och söder — men mest i söder. Han hade erfarenhet
från överjägmästarnas verksamhetsområden. Han hade engagerats i skogsskole-
undervisningen, både som lärare och utredare. Den mest omfattande tjänstgöringen
kom dock att ske på Andra Skogsbyrån, som svarade för förvaltningärenden rörande
södra Sverige. Här var han också under relativt lång tid närmaste man till byråchefen
Feodor Aminoff.

Som sekreterare i
Domänverksutredningen i
början av 1930- talet blev
han naturligtvis väl insatt i
verkets organisatoriska
frågor. Detta kom senare att

utgöra grunden för hans
ställningstaganden, när
Domänverket skulle an-
passas till nya uppgifter och
nya krav.

Höjer anlitades också som
sekreterare i Norrländska
Skogsproduktionsutredning-
en, som tillsattes i maj 1939,
och vilken redan i december
samma år lade fram sitt be-
tänkande. Efter att ha kons-
taterat det stora behovet av
skogsvård i Norrland, före-
slogs en rad åtgärder för att
förbättra tillståndet framför-

allt på de enskilda skogarna. Genom andra världskrigets utbrott blev dock förslaget
lagt på is.

Chefsskapet i Bränslekommissionen vidgade kontakterna med statsförvaltningen i
övrigt och med skogsbruket utanför den statliga sfären.

Trots sekreterarskapet i Norrländska skogsproduktionsutredningen torde Höjers
erfarenheter av norrländskt skogsbruk dock inte ha varit lika djupgående som de från
södra Sverige. Visserligen omfattade hans överjägmästardistrikt, Gävle-Dala, även

Stora områden i
Norrlands inland
väntade på skogsvårds-
åtgärder.
Hyggesområden.
Vargiså revir.
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områden med norrländsk prägel, exv reviren i Särna, Idre, Hamra och Hede, men
tyngdpunkten låg längre söderut. Det han skrev och yttrade under överjägmästartiden
tyder på att han ännu inte blivit bekant med Norrlandsproblemcn.

Bland de personer inom Domänverket som kunde anses lämpliga som högste chef
vid ett stundande byte på posten, torde Höjer ha framstått som den obestritt främste.
Han hade en passande ålder, ännu inte femtio år fyllda. Alla som kunde tänkas mäta
sig med honom var omkring sextio år. Visserligen fanns i verket några energiska och
duktiga skogsmän i ungefär samma ålder som Höjer, men ingen av Höjers kaliber.
Flera av dessa kom senare att ingå i Höjers chcfsteam och där göra betydande insatser,
bl a Karl-Axel Anneli, Fredrik Ebeling,Gunnar Nordwall, Sven-Ingvar Sjösredt och
Hans Olsson.

Erik W Höjer framstod således som den oomstridde kandidaten, först till posten
som överdirektör och senare som generaldirektör.

Att han dessutom hade ett stort förtroende bland de anställda tjänstemännen i
Domänverket och personliga goda relationer till många skogsmän utanför verket,
gjorde att hans utnämning hälsades med tillfredsställelse i alla läger.

Erik Höjer ledde
mänga exkursioner,
framförallt i Norr-
lands skogar.
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