


Lindvall att underrätta Länsstyrelsen om kom-
munens prekära situation och begära statliga åtgärder
för arbetslöshetens bekämpande.

Några sådana kom dock inte till stånd förrän
man 7825 inrättade en barnbespisningskommitt6
med Länsstyrelsen som huvudman. Det krävdes
kraftåtgärder också i Kalixbygden, där sågverken
i älvmynningen och i Töre temporärt slagit igen.

Kommunens fattrg:rårdsstyrelse tillsatte en speciell
fattigvårdskommitt6 för 7927 med samtliga leda-
möter från ön. Där ingick Sekel Nordenstrand Ulrik
och Gustav Nilsson, den siste förvaltaren på Granvik,
K Steinvall, H Henriksson, landsfiskal Hjalmar
Persson och Dan Fahl6ru ordf. Kommitt6n hötl två
sammanträden per månad hela året 7927.

Från årets början inleddes regelbunden barn-
bespisning, som synes ha pågått hela året.
Sammanträdena kom huvudsakligen att röra un-
derstöd i olika former men mest med pengar.
Hjälpbehovet var mycket stort och förteckningen
över understödst agare blev lång.nor

Den av Länsstyrelsen tillsatta barnbespis-
ningskommitt6n tog över utspisnings- och
hjätpverksamheten på ön från sept 7928 titt påföl-
jande vår. Till en början blev 170 barn utspisade,
men under högvintern deltog 265 barn i måna-
den. Sammanlagt serverades över 50 000 portioner
för vilka kostnaden belöpte sig till över 7 000 kro-
nor. Lokal- och personalkostnader betalades av
kommunen. Flösten 7928 genomfördes en kläd-
insamlingskampanj i Luleå som gav bra resultat.
Detta gällde också den klädinsamling som ge-
nomfördes av Röda Korset.

Den speciella fattigvårdskommitt6n samarbe-
tade intimt med den regionala barnbespisnings-
kommitt6n.al)

Alla dessa sociala ätgärder kostade stora pengar
för kommun och stat. Under perioden 1 okt 7928
tilt 30 sept 7929 utbetalades 45 870:- i kontantun-
derstöd till arbetslösa sågverksarbetare, ett löjligt
belopp i våra ögon men stora pengar vid den ti-
den. Samtidigt sysselsattes 106 personer per månad
i " statl igu reservarbete ff" (=beredskapsarbeten) .

Det var nu som de sk AK-arbetena inleddes,
då arbetslösa från exempelvis Örrre Norrland
tvingades resa ned till Småland och andra land-
skap i södra delarna av landet och hugga sten,
byggu vågar etc.

Kommunen bidrog med reshjälp och i vissa
fall utrustning. För Nedertorneå kommun blev
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denna tid en ekonomisk katastrof. Kommun-
medborgarnas beskattningsbara inkomsten sjönk
från totalt 2 864 000 kronor år 7927 till 846 900
kronor 7928. Tilt den borgerliga och kyrkliga kom-
munen uttaxerades 7927 72:70 är 7928 20:33 per
skattekrona. Ännu värre siffror visar budgetåret
7930. Den kommunala uttaxeringen fastställdes till
34:74, titl vilket skall läggas vägskatt 4:66 samt
landstingsskatt 3: 1 6, summa 47'96.42)

Motoffensiv

Under dessa omständigheter år det ingen över-
drift att tala om en katastrofsituation både kommu-
nalekonomiskt och socialt. Vad som nu gällde var
att till varje pris söka rädda det som gick att rädda
av Sandvik och därmed Seskarö. Man kan inte
heller påstå att kommunalpolitikerna tåg på latsidan
härvidlug. På initiativ av kommunalnämndens ordf,
Gustaf Wikberg i Vuono, sökte man engagera
kommunalfullmäktige att ställa upp som garanter
vid en eventuellt rekonstruktion av företaget. I
det syftet tillsattes en industrikommitt6, som hade
att utreda forutsättningarna for en nystart av sågen.
Wikberg och hans anhängare ville försäkra sig om
en kommunal borgen för de pengar som man
kortsiktigt behövde som lån.

En bolagsbildning skulle kräva ett aktiekapital
på lägst 300 000 och högst en halv miljon kronor.
Det trodde man sig kunna skramla ihop lokalt.
Detta blev en missräkning.

" Listornn för aktieteckning utscindes i maj men

har det aisat sig att endast en ringa del au de på-
tcinkta 300 000 kronorna kan uppbringas inom orten,
encir knpitalistu ciro synnerligen tunnsåddn och allmogm
icke har några pengar öaer för aktieköp" .

Så skrev Gustav Wikberg i ett brev till lands-
hövding Gärde i LuIeå i juli 7928.

Reaktionen på aktieerbjudandet var emellertid
inte den enda missräkningen. I mars samma år
hade Wikberg sökt vinna politiskt stöd för betyd-
ligt större kommunalt engagemang för sågen. Efter
en lång debatt lade Wikberg fram följande för-
slag:

att aktiekapitalet skulle sättas till lägst 300 000:-
och högst 800 000:-;

att staten lämnade ett lån på 500 000:- mot ak-
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Fig 120. Sågen på Seskarö är i dag en hypermodern an-
läggning som "skröddarsyr" sina produkter.
( Foto: Kaj Persson, Seskarö)

2) Anordnande av effektiv arbetsförmedling och
arbetsanskaffning främst för skogsarbete.

3) Iordningställande av ett antal kolonat i Keräsjoki-
området (-11ällfors, Kärrbäck) .

4) Yrkesutbildni^g för ungdom.
Avvecklings- och avflyttningsarbetet skulle le-

das av Statens arbetslöshetskommission och
Socialstyrelsen.

För att bereda de arbetsföra sysselsättning un-
der förberedelserna f ör avflyttningen borde
anläggningen av Flaparandahamn igångsättas
snarast, samtidigt som byggundet av järnvägen
Morjärv-Kalix borde ge arbetslösa sågverksarbe-
tare från Seskarö företräde till anläggningsarbetet.

I allra sista hand kunde man tänka sig en pro-
visorisk drift vid Sandvikssågen under forutsättning
att inget av de tänkta arbetsföretagen igångsat-
tes.ae)

De avgörande besluten

När Seskar öfrägan slutligen kom upp i riksdagen
blev den föremål för långa debatter och för stor
oenighet. Den sittande högerregeringen hade gjort
Länsstyrelsens och de sakkunnigas förslag till sitt.
Socialminister Lubeck föreslog att ett treårigt an-
slag på sammanlagt 355 000 kronor skulle reserveras

för befolkningens avflyttning från ön.
Stick i stäv mot denna uppfattning var inne-
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börden i en motion av Asplund (s) och
Hans6n (frisinnad) i riksdagens första
kammare vilka begeirde att riksdagen skulle
ge regeringen instruktion att återuppta
driften på Seskarö genom Domänverkets
försorg. Till beslutet skulle knytas vill-
koret att arbetarna skulle avstå 5-10 procent
av sin avtalsenliga lön att avsättas till en
fond, som sedan kunde användas till en
inlösen av sågverket. Ifall staten efter Utu
år inte ville fortsätta driften föreslog
motionärerna att använda pengar ur
arbetsloshetsanslaget för inkop av Sandviks
sågverk liksom för modernisering av det.

I andra kammaren föreslog O W
Löfgren att riksdagen skulle anvisa 1 miljon
för att ge Domänverket eller en ny bo-
lagsbildning på ön resurser att åter
igångsätta driften snarast möjtigt. En lik-

nande motion inlämnades också av kommunisten
Dahl6n.

Statsutskottet föreslog bifalt till motionerna om
återupptagande av driften på Seskarö i statlig regi.
Första kammaren beslöt i enlighet därmed med
53 röster mot 50. Andra kammaren biföll också
med 99 röster mot 87.4e)

I enlighet med detta riksdagsbeslut anvisade
regeringen i dec 1930 772 000 kronor av årets
arbetslöshetsanslag till inköp av Sandviks sågverk.
Resten av arbetslöshetsanslaget, 1BB 000 kronor,
skulle användas till kompletteringsarbeten inför
igångsättningen.sor

Aven om 7930-talet inte var någon särdeles ly-
sande period i sågens historia, blev det likväl ett
välkommet avbrott på den befarade vägen mot
undergången. Ett 150-tal arbetade för det mesta i
dubbla skift vid sågen, som enbart använde sig av
granvirke som rävara.

I 7937 års beskrivning av såganläggningen
återfinns ett sorteringsverk, som inte fanns med i
7924 års försäkringsbeskrivning. Det tillkom i
samband med övertagandet 1930.str [ övrigt var 7930-

talet Domänverkets årtionde vid Sandviks sä9,
eftersom ägare var detta statliga verk och åtskil-
ligt av råvaran kom från verkets skogar.

7935 tillkom lokstall och torkhuss2) och året
därpå linbana, som gick med flis och spån från
den nyuppförda pålastningsstationen över till
Kolbacken, där kolningen vid det laget hade upp-
h511.ssr
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