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Nr m.

Av herr Lövgren, angående ordnandet av viss rörelse vid Sandviks 
sågverk å Seskarön.

, ^n(^er vintern 1928 uppvaktades den då sittande regeringen av två kommit- 
teer som tillsatts av Nedertorneå sockens kommunalfullmäktige för att söka 
en lösning av det inom kommunen mycket brännande arbetslöshetsproblemet. 
Den ena av dessa kommittéer hade till uppgift att söka en lösning av industri- 
iragan, den andra skulle intressera statsmakterna för hamn- och kommunika
tionsfrågan. Industrikommittén hade låtit utarbeta en kalkyl över huru stora 
kapitalbelopp som skulle åtgå för att Sandviks sågverk skulle kunna drivas 
med enkelt skift, likaså över den kvantitet timmer man ansåg sig behöva vara 
garanterad från de svenska statsskogarna för att ha en tillfredsställande rå
varuförsörjning. Dessa kalkyler hava sedermera granskats av experter på om
rådet och godkänts såsom hållbara.

I anledning av dessa hänvändelser till regeringen företogs under sommarens 
Jopp ett besok pa Seskarön av dåvarande statsministern Ekman jämte tre stats
råd och ett antal tjänstemän. De underhandlingar, som vid detta besök för
des, gavo vid handen att ett starkt intresse fanns inom regeringen att komma 
till ett positivt resultat och en lösning av industrifrågan. Men när industri- 
kommitténs representanter efter valrörelsens avslutande reste ned till Stock
holm för att fortsätta arbetet på råvara- och kapitalanskaffningen inträffade 
regeringsskiftet och detta hade till följd att arbetet måste börja från början 
igen.

Efter en uppvaktning för den nya regeringen, där problemet ganska ingående 
dryttades, fixerade industrikommitténs representanter sina önskningar i en 
skrivelse daterad 5 oktober, till statsrådet och chefen för jordbruksdeparte
mentet. Uti skrivelsens motivering refererades det nuvarande läget och fram
hölls att situationen inom Nedertorneå kommun blir fullkomligt ohållbar ur 
skattesynpunkt om även Sandviks sågverk skall ödeläggas. Vidare medde
lades de villkor, under vilka det finska Kemibolaget var villigt att överlåta 
verket och i övrigt hänvisades till bilagor, uti vilka kommunens skatte- och 
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fattigvårdsförhållanden voro angivna i detalj. Skrivelsen utmynnade uti en 
anhållan om Kungl. Maj:ts medverkan till upprättandet av ett avtal mellan 
kungl. Domänstyrelsen och det planerade företaget om en timmerleverans av 
minst 750,000 kubikfot sågtimmer årligen enligt ungefär samma grunder som 
gälla för avtalet med Kalixindustrin.

I anledning av denna skrivelse erhöll Domänstyrelsen Kungl. Maj:ts upp
drag att undersöka frågan på ort och ställe. Generaldirektör Kuylenstierna 
avlade redan den 9 oktober besök ute vid Seskarö, jämte honom voro K. B. 
i Norrbotten och byråchefen Cassel närvarande vid detta sammanträde. Efter 
återkomsten till Stockholm utarbetades nu inom Domänstyrelsen tvenne för
slag till leveranskontrakt och dessa blevo sedermera av statsrådet och chefen 
för jordbruksdepartementet remitterade för yttrande till K. B. i Norrbotten 
och industrikommittén.

I anledning av de inom Domänstyrelsen utarbetade förslagen ingavs, den 16 
november, av industrikommittén en ny skrivelse uti vilken kommittén för
klarade sig principiellt acceptera Domänstyrelsens förslag B. Men endast un
der förutsättning att vissa i skrivelsen närmare fixerade ändringar erhollos. 
Sedan följde långvariga underhandlingar mellan kommitterade, Kungl. Maj:t 
och Domänstyrelsen, vilka slutligen ledde till att leveranskontrakt mellan par
terna undertecknades den 7 december.

Under tiden dessa förhandlingar fördes med Domänstyrelsen pågingo sam
tidigt undersökningar angående möjligheten att erhålla grundkapital och för- 
lagskredit till företaget, men dessa undersökningar gåvo ett tämligen negativt 
resultat. En bankinrättning förklarade sig visserligen villig att lämna för- 
lagskredit om blott ett tillfredsställande grundkapital anskaffades. Grund
kapitalet däremot visade sig omöjligt att anskaffa. På grund därav sago sig 
kommitterade nödsakade att ännu en gang i en skrivelse vända sig till Kungl. 
Maj :t med anhållan om att Kungl. Maj:t för 1929 års riksdag skulle fram
lägga förslag om ett statslåm på 400,000 kronor för att dels finansiera aktie
teckningen dels ock inköpa och kontant likvidera sågverket. Vidare framfördes 
önskemålet att Kungl. Maj :t skulle ålägga Domänstyrelsen att igångsätta av
verkningarna för Sandviks räkning trots det att kommitterade icke kunnat an
skaffa den i leveranskontraktet stipulerade bankgarantin.

På förfrågan av undertecknad har statsrådet och chefen för socialdeparte
mentet förklarat att regeringen icke vore villig att tillmötesgå anhållan om 
proposition till riksdagen. Såsom representant för den bygd det gäller anser 
jag mig därför pliktig att motionsledes framföra fragan till arets riksdag. 
Ty, enligt mitt sätt att se kommer både enskilda och kommunen i sin helhet 
att åsamkas onödiga utgifter och onödigt lidande, om staten icke medverkar 
till att Sandviks sågverk kommer i gång. Seskarö har f. n. en befolkning 
på cirka 1,300 personer och det är icke något vare sig enkelt eller billigt 
problem att med statsmakternas hjälp avfolka ön, utan jag håller före att 
det blir tillräckligt med svårigheter och kostnader kvar även om man bereder 
140-tal man arbete vid Sandvik. Det fanns nämligen förr på ön ännu ett
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sågverk, som nedlades 1924 och numera är demonterat och oåterkalleligen spo- 
rerau En stor del av den befolkning som hade sin utkomst vid Granvik bor 
orti;arande kvar pa ön och får sin utkomst genom nödhjälpsarbete och fattig

vård men skall nu hela öns befolkning komma i samma nödläge då blir det 
vargatider for den skattebetalande befolkningen inom kommunen ty den del 
av befolkningen, som bor på fastlandet och som får sin försörjning genom jord
bruk, hantverk och annan anställning, uppgår icke till mer än c:a 3 250 per- 
dpflF' ° Up 0nmll®t skattetrycket redan nu är framgår därav, att man för 
detta ar raknar med eu kommunal beskattning av 20.33 per bevillningskrona 
\artili skall laggas vagskatt 80 öre per fyrk och landstingsskatt 3.16. Klart 
oehn" n,a^ °m uU< h°!a Sandviks befolkning också skall falla på fattigvården
varn hja PSarb1nV°r ^ försörJmng> så kommer den kommunala skatten att 
vara uppe i over 30 kronor per bevillningskrona nästa år.
om ^/e1 av seskaröproblemets enskildheter, förefaller det också som
mell m lpPUrlet an e ^ T0”1 ^ knd icke bar så stor kontakt
ZtT f; myn<hgheterna. Eller hur skall man förklara den omständig-
förll T0 r"’’ Sa“tld!ft som man är i färd med att avfolka Seskarö, upp- 

en kyrka därstädes till en kostnad av minst 40,000 kronor. Till kostna- 
dema för kyrkans byggande komma sedan kostnaderna för anläggande av
70 000akrono §å att raed ^het kan man räkna med att
0,0°0 kronor atga for dessa byggnader, som, om icke staten träder emellan

om nto^å?6' ^ ^ SandVik 1 gång’ k°mma att Stå tomma och öv^

upfrätt^Sand Sta11 g» ln fÖr att intressera kaPital i syfte att åter-
uppratta Sandviks sågverk, sa bör man naturligen vara någorlunda säker på
verkets mS W Tit* ^ Sif Det an»elägnaste blir då att undersöka 
bransch W r ^ !■ konkurrens med Övriga företag inom samma
disTrikflroft r g6n «ln m kännedom ™ förhållandena inom detta 
gynnad \Zl vT T* ^i ’ ““ ytterSt få SVenska så^verk ha ett mera
vS^så 1W tid « Damllge1a g0d hamn med stort dJaP och segelbar
val sa lang tid som nagon annan hamn inom Norbotten, vartill kommer för
delen av, att allt timmer från Kalix-, Sangis- och Torneälvar kan transporteras 

»buntar» från respektive sortermgsverk utan att omläggas i starkare flottar
ne°fkTbnkf t0SlnaC eTa JTr Således icke att betinga mer än högst 2 öre
WäEna för detT “ V!! ^ 12 016 ^ kubikfot Sydligare verk få
berakna för det timmer som skall bogseras från Norrbotten till söderut belägna 
orter; Undersöker man vidare verkets pris i förhållande till dess produktions- 
fonnaga, sa finner man, att verket, enligt erbjudande från Kemibolaget, kan 
forvarvas for ett pris av 115,000 kronor och i denna köpesumma ingå fl styc 

aro°? en mindre ångbåt samt aUa i bruk tagna inventarier Köpe 
summan maste följaktligen mot bakgrunden av verkets produktionsförmåga 
betecknas sasom mycket låg. Ty vid verket kan utan svårighet, med dub 
belt skift, produceras 9,000-10,000 standards sågat och, till någon del, hyv 

rke. Den svaghet som vidlåder verket är naturligtvis det förhållandet att
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detsamma icke står i förbindelse med någon sulfatfabrik, som i omedelbar an
slutning till verket kan uppsuga avfallet, men det förefinnes icke någon svå
righet att såsom »bränslehack» till antingen sulfatfabriken i Kalix eller i 
Kemi på finska sidan, leverera avfallet och erhålla ett pns for detsamma 
av c-a 1 krona per kubikmeter eller 6 k 7 kronor per producerad standard 
virke. Det billiga inköpspriset och verkets i övrigt gynnsamma belägenhet 
medföra så låga ränte- och produktionskostnader att de evalvera den nackdel 
som ligger uti att man icke kan använda avfallet som »kokflis».

Erhåller verket råvara till rimligt pris, så kan jag icke inse att det finnes 
något skäl, varför icke verket skulle kunna gå med förtjänst och på ett helt 
annat sätt bereda befolkningen försörjningsmöjligheter än arbetslöshetskommis- 
sionen gör. Men i fråga om det träffade leveranskontraktet med Domansty- 
relsen så kan man göra den invändningen, att detsamma ställer Sandvik på 
ett mycket ogynnsammare plan än t. ex. Karlsborg och Törefors. Under det 
Karlsborgs sågverk har en medellängd på sitt virke av 17 fot, en minste topp
diameter av 6 tum och en medelkubikfot av 6.5 engelska cylinderkubikfot, har 
det varit omöjligt att förmå Domänstyrelsen att i kontraktet till Sandvik ga 
med på några större medgivanden än samma medellängd som i Kalixkontrak- 
tet. Däremot har det varit omöjligt att få Domän styrelsen att släppa på sitt 
krav att låta 5 och 5.5 tums timmer ingå i leveransen, likaså har det varit omöj
ligt att få någon medelkubikfot fixerad. Nu är det emellertid ett faktum, 
som varje kännare av sågverksindustrin kan bestyrka, att det är en omöj
lighet att för exportmarknaden i stort såga timmer av så klena ^dimensioner 
som 5 och 5.5 tums toppdiameter. Ett förste rangens önskemål måste det där
för bliva att erhålla en sådan revision av kontraktet, att 5 och 5.5 tums timret 
antingen helt sorteras över till massaved eller ock att det debiteras till de priser
som gälla för massaved inom distriktet.

Uti den av direktör J. L. Ekman utarbetade promemorian, vilken ingår som 
bilaga uti motionen, har på ett övertygande sätt visats, att de priser som aro 
fastställda uti leveranskontraktet äro för höga i förhållande till marknads
priset på sågade varor för närvarande. Och sannolikt kan man icke räkna 
med någon avsevärd förbättring av trävarupriserna under den närmaste tiden. 
Följaktligen bör en justering av priset komma till stånd i ungefär den om
fattning som här nedan förordats. Direktör J. L. Ekmans promemoria har dock 
kommit mig tillhanda så sent, att det varit mig omöjligt att ingå på någon 
närmare analys av densamma, men det förefaller som om direktör Ekman på 
vissa punkter räknat väl pessimistiskt. Jag anhåller därför att sedermera få 
tillställa vederbörande utskott en skrivelse, som innehåller en förklaring till 
den kalkyl, vilken av direktör Ekman granskats.

Principiellt måste man medgiva att prisskalan är baserad på riktiga prin
ciper, men vid en närmare analys av de priser till vilka man kommer, i genom
snitt, för det levererade virket förefaller det, som om priset låge i överkant. 
Ty, bortsett från de två senaste årens, på grund av den finska forststyrelsens 
försäljningspolitik, högt uppdrivna priser på sågtimmer inom det distrikt
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frågan gäller, har Domänstyrelsen aldrig kunnat diskontera så höga rotvärden.
ag anser det därför vara ganska befogat att en justering i priset erhålles en

ligt den grundval vi yrkat uti vår skrivelse av den 16 nov. f. å. nämligen så, 
att utgångsläget för prisberäkningen förskjutes så, att utgångsläget vid ett 
pris av 10.15/- för 7" o/s furubattens blir för sågtimmer med 6" toppdia
meter 31.3 öre o. s. v. i stället för det av Domänstyrelsen föreslagna 34.- 
o. s. v.

Beträffande den grundval, som är tilltänkt för det företag som skulle över
taga Sandvik, förtjänar att anmärkas, att meningen här, liksom i fallet »Kalix» 
ar att solidarisera arbetare och tjänstemän vid företaget genom att ekonomiskt 
intressera dem. Den skillnaden råder emellertid att man här har tänkt sig att 
saken, på grund av det relativt ringa kapitalbelopp som erfordras, kunde läg
gas upp mera schematiskt och varje vuxen arbetare intresseras till ett belopp 
av 1,000 kronor. . Inbetalningen av aktiekapitalet skulle överspänna en period 
av 10 ar och ett intressekontor bildas vid verket som automatiskt inkasserade 
amorteringen på aktierna. Skulle emellertid riksdagen hellre vilja söka en 
lösning av problemet enligt det av Kungl. befallningshavande i Norrbotten an
visade alternativet: att Domänstyrelsen arrenderade eller inköpte verket och 
upptoge driften där, så kan ju även den lösningen tänkas. Men, med en viss 
kännedom om huru ett liknande experiment på finska sidan påverkat sågverks
industrien dar, sa vågar jag anse att den av mig här ovan föreslagna lösningen 
av problemet ar att föredraga därför, att det icke intresserar staten tillnär
melsevis sa »hårt» som en lösning av frågan på grundval av »statsdrift» skulle 
göra.

For att orientera riksdagens ledamöter uti frågans hela förlopp hittills bi- 
logas som bilågor avskrifter av Nedertorneå sockens industrikommittés fram- 
s allningar till Kungl. Maj:t och de i anledning därav av myndigheterna av
givna yttrandena.
i Pj 8JUIld aV, det °Van anförda och under hänvisning till bilagorna hemstäl
les darior vördsammast,

att riksdagen dels ville såsom lån till det planerade företag 
som skulle övertaga Sandviks sågverk å Seskarön inom Neder
torneå kommun, bevilja en summa av högst 400,000 kronor, 
dels vidare godkänna det kontrakt, som träffats mellan Neder
torneå sockens industrikommitté och kungl. Domänstyrelsen, 
med den förändringen, att timmer av mindre än 6 tums topp- 
diameter icke ingår i leveransen, eller, om detsamma skall in
gå betalas enligt genomsnittliga priset för sulfatmassaved, 
de s slutligen att priset för samtliga dimensioner justeras så 
att utgångsläget vid ett pris av 10.15/- för 7" furubattens 
blir for sågtimmer med 6" toppdiameter 31.3 öre i stället för 
av Kungl. domänstyrelsen föreslagna 34.- o. s. v.



Eller ock, om riksdagen anser den vägen till frågans lösning fördelaktigare,

att Kungl. domänstyrelsen erhåller i uppdrag att driva rö
relse vid Sandviks sågverk i ungefärligen samma omfattning 
som här ovan skisserats.
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Stockholm den 20 januari 1929.
O. W. Lövgren.

I motionens yrkande instämma:

Reinhold Selberg. 
Elof Lindberg.

Ernst Hage. 
Jöran Grapenson.
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Bil. 7.

Till KONUNGEN.

Lindertecknade, som av Nedertorneå sockens industrikommitté erhållit upp
drag att hos kungl. domänstyrelsen söka utverka ett långfristigt leverans- 
kontrakt av virke från statsskogarna inom övre Norrbottens överjägmästar- 
distrikt, i avsikt att därigenom erhålla en grundval för återupprättandet av 
den industriella driften vid Sandviks sågverk på Seskarön, få härmed till 
Eders Kungl. Maj:ts kännedom anföra följande.

Inom kommunen hava tidigare tvenne sågverk, Granvik och Sandvik, varit 
i verksamhet, bada förlagda till Seskarön. Av dessa sågverk, som båda un
der senare tid ägts av finska bolag, äro numera bägge nedlagda. Granvik. 
det storre verket, nedlades redan 1924 och är numera demonterat. Sandvik 
det mindre men modernare verket, har hållits gående till detta års vårmånader’ 

i som är ägare till Sandvik, motiverar nedläggandet
av dritten därmed, att det önskar koncentrera driften till Kemi för att vid de 
därstädes belagna fabrikerna utnyttja sågverksavfallet. Mot denna motive
ring kan ur rationell synpunkt icke invändning göras. Men för Nedertorneå 
kommun verkar nedläggandet av driften ekonomiskt katastrofalt.

Som exempel på huru det för kommunens ekonomi kommer att verka må här 
blott anföras, att uttaxeringen för fattigvården för år 1929 beräknats till 10.80 
per bevillmngskrona medan den därefter enligt fattigvårdsstyrelsens uppgift 
skulle komma att stiga till över 20 kronor per bevillningskrona. (Bilaga nr 1 
med detaljerade uppgifter i detta avseende bifogas.)

Sandviks sågverk är som ovan nämnts utrustat med modernt och effektivt 
maskiner1, varför driften därstädes bedrivits med ekonomisk fördel. Skall 
driiten emellertid för framtiden kunna återupptagas måste detta ske på grund
val av virkesleveranser från de svenska statsskogarna, i huvudsak, då det under 
senare tid visat sig omöjligt att erhålla råvara från finska sidan. I tvenne 
liknande fall. Karlsborg och Törefors, har man nödgats anlita statens hjälp 
or återupptagandet av driften dels i form av långfristiga leveranskontrakt 

iran statsskogarna, dels i form av pekuniärt understöd.
Den enda förutsättningen för återupptagandet av driften vid Sandvik är 

att hjalp från statens sida erhålles. Den av de kommunala myndigheterna till
satta lndustnkommittén har vid prövning av saken funnit, att den första ound
gängliga förutsättningen för driftens återupptagande ligger däruti, att man 
iran statsmakternas sida giver Sandviksföretaget ett virkesleveranskontrakt på 

tl0 ar ocl1 med en kvantitet av 750,000 kubikfot sågtimmer. Grunderna 
i or detta kontrakt böra naturligen vara så förmånliga, att man på deras grund 
kan uppbygga den ekonomiska organisationen, som skall handhava driften. 
Enklast vore val, att man i detta fall toge Kalixkontraktet som modell och 
att domänstyrelsen i detta fält sasom i fallet Kalix levererade det under vin- 
ern 1928 och 1929 utstämplade virket på vattendraget. Nedertorneå sockens 

industnkommitté skulle därigenom erhålla en tidsfrist för att skapa det nya 
bolag, som skulle taga hand om Sandvik.
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Vid de undersökningar, som hittills gjorts, har det visat sig omöjligt att 
intressera enskilt kapital, så länge man saknar garanti för virkesleveranser. 
Erhålles en sådan garanti, torde dock utsikter finnas att hopbringa det nödiga 
kapitalet. Industrikommitténs arbete har visat, att intresset bland ortens be
folkning är stort och preliminärt har tecknats kr. 210,000. (En bilaga, nr 2, 
som utvisar den ekonomiska kalkylen, bifogas.) Under arbetets gang har 
det emellertid visat sig, att man lättare kommer till positivt resultat vid aktie
teckningen om man utgår ifrån, att driften vintertid bedrives med tva skift 
och sommartid med ett skift, då detta skulle medföra en jamnare arbetstill- 
gång för befolkningen. En sådan organisation av driften medför emellertid 
att man måste räkna med en årlig leverans från statsskogarna pa minst 75U5UOu 
kubikfot sågtimmer i stället för 500,000 kubikfot, som den första kalkylen
anpåV'grund av det ovan anförda och under hänvisning till bilagorna få vi 
därför underdånigst anhålla,

att Eders Kungl. Maj:t ville uppdraga åt kungl. domän
styrelsen att med Nedertorneå sockens industrikommitterade 
träffa ett preliminärt avtal om virkesleveranser i ungefär sam
ma form som skett i Kalixindustrien och omslutande minst 
750,000 kubikfot sågtimmer årligen. De övriga åtgärder, som 
eventuellt från statsmakternas sida kunna visas nödvändiga, 
kunna kommitterade för dagen icke angiva, men skola åter
komma därtill sedan undersökningen förts vidare.

Underdånigst

P. Nauclér,
adr. Seskarö.

För Nedertorneå sockens industrikommitté:
O. W. Lövgren

i Nyborg.

Stockholm den 5 oktober 1928.

Förslag till inkomst- och utgiftsstat för Nedertorneå sockens fattig-
vårdsstyrelse för år 1929.

Andra kommuner
Utgifter.

kr. 1,000: —

Ålderdomshemmet:
Fastigheter......................
Inventarier......................
Kosthåll..........................
Försäkringar......................
Löner och arvoden . . . . 
Beklädnad .......
Tvätt och renhållning . . . 
Lyse och bränsle . . . . . 
Andra förbrukningsartiklar 
Diverse omkostnader . . .

kr. 1,000 —

» 300 —

» 7 500 —

» 700 —

» 4,500 —

» 3,500 —

» 300 —

» 417 —

» 200 —

» 700 —
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Kontant understöd..........................
Understöd in natura......................
Utackorderingskostnader...............
Avgifter till sjukvårdsanstalter..........................

» » andra anstalter.............................
Diverse omkostnader.........................

Kronor 111,817: —
Inkomster.

Andra kommuner.................................
Landstinget för sjukvårdsanstalter..................
Staten för finska undersåtar..................
Pensioner enligt 1913 års lag......................
Att uttaxera.....................................

Kronor 111,817: —
Ovanstående summa skall uttaxeras i runt tal på 8,000 bevillningskronor och 

belöper sig uttaxeringen då till 10.80 pr bev.-kr. För framtiden kan antalet bev.-kr. 
icke påräknas till större antal än 4,000 pr år. Efter allt att döma komma fattig
vår dsutgifterna icke att minskas, varför vi ha att för framtiden påräkna en utdebi
tering enbart för fattigvårdsändamål med minst 21.60 per bev.-kr.

Nedertorneå den 29 aug. 1928.
Gustaf Wikberg.

Bil. 2.

P. M.
rörande Seskarö indnstrifråga.

l:o) Resultatet av aktieteckningen är till dato: 
å 10-årig inbetalning enl. lista A..................
å inbetalning enl. lista B..................
å lista för inbetalning pr */*» 1928 .................. ...

Kronor 210,000: —
Dessutom hava under vissa förutsättningar från en engelsk firma

utlovats............................................................................................. 50,000: —
Summa kronor 260,000: —

Allmogen inom socknen ha i allmänhet visat ringa intresse för saken och kapital
starka personer önska ej teckna aktier innan inneböröen av leveranskontraktet 
om råvara från statens skogar bliver känt.

2:o) Ett önskemål är därför, att all inbetalning av aktiekapitalet ställes på 10 
år och att belåning därav medgives till nom. värdet kr. 300,000: —, därav hälften 
enl. lista A och hälften enl. lista B. Av tecknare å den förra listan ställes ingen annan 
säkerhet än deras arbetskraft, men amorteringarna skulle komma att inflyta så 
länge verket är i gång, oberoende av dettas ekonomiska resultat. Tecknare å lista 
B förbinda sig däremot att ställa säkerhet för inbetalningen av tecknat belopp.

3:o) Enligt utdrag ur kyrkoböckerna finnes f. n., sedan bondebefolkningen från- 
räknats, följande antal svenska män å Seskarö:
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16—20 år...........................................37 st.
21—50 »............................................ 234 »
51 och över............................................75 »

Summa 346 st.
Av finska undersåtar finnas numera endast c:a 10 män, vilka dels här ha sina 

egna gårdar och dels vistats så länge i orten, att de anse sig som svenskar.
I händelse av att industrien ej återupptages torde c:a 90 % av förestående ar

betsstyrka bliva beroende av dels nödhjälpsarbete och dels kommunala understöd. 
Enligt bifogade förslag till inkomst- och utgiftsstat för Nedertorneå sockens fattig- 
vårdsstyrelse skulle detta innebära ekonomisk ruin för hela socknen, varjämte 
den moraliska verkan på befolkningen skulle bliva ytterst sorglig.

4:o) För beredande av arbete åt så stor del som möjligt av förestående arbets- 
styrka yrkas allmänt på, att sågverket bedrives med dubbelt skift vintertid och 
enkelt sommartid. Härigenom skulle beredas konstant arbete året runt för c:a 
150 man och 20 pojkar samt säsongarbete med lastning och stuvning för c:a 80 
man. En avsevärd del av den övriga arbetsstyrkan skulle kunna beredas arbete 
vintertid med skogsarbete och sommartid med säsongarbete i flottläggning etc., 
vadan arbetslösheten jämförd med de senare åren skulle högst väsentligt minskas 
till följd av, att de finska arbetarne i stort sett avflyttat från orten. Indirekt skulle 
dessutom givetvis genom industriens återupptagande arbete beredas ett flertal 
man.

5:o) Till täckande av halva råvarubehovet föreslås därför, att underhandlingar 
med Domänstyrelsen omedelbart måtte upptagas om ett 10-årigt leveranskontrakt 
och att en villkorlig uppgörelse om en årlig leverans av 750,000 kbf. årligen mått# 
få träffas till möjliggörande av aktieteckningens slutförande.

6:o) Av bärande betydelse är att avverkningen kan påbörjas vintern 1928/1929.

Bil. 3.

Till KONUNGEN.

Genom nådig remiss den 6 oktober 1928 har Eders Kungl. Maj:t anbefallt 
domänstyrelsen avgiva yttrande över en av P. Nauclér, Seskarö, och O. W. 
Lövgren i Nyborg, såsom ombud för Nedertorneå sockens industrikommitté, 
gjord underdånig framställning att Eders Kungl. Maj:t ville uppdraga åt 
domänstyrelsen att med kommitterade träffa ett preliminärt avtal om virkes- 
leveranser under tio år i ungefär samma form som skett till Kalixindustrien 
och omslutande minst 750,000 kubikfot sågtimmer årligen.

Den gjorda framställningen avser sålunda erhållandet av ett kontrakt av 
ungefär samma form som det mellan domänstyrelsen och Kalix Träindustri 
Aktiebolag, Nederkalix, den 28 april 1928 avslutade kontraktet, vars huvud
sakliga innebörd är: .

a) utstämpling av domänstyrelsen och försäljning å rot till köparen ärligen
under 15 år av viss kvantitet sågtimmer och massaved av viss sammansätt
ning och beskaffenhet; .

b) prisbestämning efter å rot beräknat virkesutbyte och i enlighet med i 
kontraktet angiven prislista, som årligen i obetydlig omfattning regleras i 
förhållande till ändringar i medelexportpriset inom Härnösands distrikt å 
7" o/s furubattens;
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c) betalning (lön 15 september under andra året efter det år då utstiimp- 
1 ing1 skett med tillagg av 6 % årlig ränta räknat från den 15 september det år, 
som följer närmast efter utstämplingen;

d) vissa säkerheter från köparens sida ävensom vissa andra skyldigheter 
för denne;

c) bestämmelse att 1927 års leverans utgöres av utav domänstyrelsen enligt 
särskilt kontrakt avverkat och till flottleder utdrivet virke, allt närmare an
givet och specificerat i kontraktet.

Anledningen till den nu gjorda framställningen är den omedelbart före
stående totala nedläggningen av Sandviks sågverk å Seskarö och därmed be- 
larade arbetslöshet.

Befolkningen på ön utgör nu cirka 1,300 personer, därav cirka 250 arbetare, 
vilka, med undantag av ett tiotal finnar, utgöras av svenskar.

. Upptagandet av driften vid Sandvik i den omfattning, som industrikommit
tén avser, skulle bereda stadigvarande sysselsättning åt cirka 150 arbetare. 
Un minskning av arbetarstammen är sålunda nödvändig, även om kommitténs 
planer kunna realiseras.

Med anledning härav får domänstyrelsen meddela, att hinder ej möter att 
från kronan tillhörande skogar efter ifrågavarande vattendrag årligen under 
den tid framställningen avser tillhandahålla begärda kvantitet virke.

Domänstyrelsen får likväl framhålla, att konkurrensen om statens virke 
från de älvar, som lämpligen kunna förse Sandviks såg med sågtimmer, för 
närvarande är ganska tillfredsställande. Emellertid torde tillkomsten av yt
terligare en avnämare av statens virke i dessa orter innebära viss fördel dock 
allenast under förutsättning att försäljning till denna sker till gällande mark
nadspriser under tävlan med övriga spekulanter eller eljest på tillfredsstäl
lande och betryggande villkor.

Belägenheten av Sandviks såg är för själva sågningen av virke från de 
nordligaste älvarna lämplig, men saknaden av avsättning för avfall i sågens 
omedelbara närhet menlig. Visserligen är avstandet till Karlsborgs under 
upp förande varande sulfatfabrik icke stort, men torde i alla händelser trans
porten dit av sågavfall under vintermånaderna vålla mycket stora, för att 
icke säga oöverkomliga svårigheter.

Även om en koncentration av en eventuellt ökad förädling av virke inom 
Ovre Norrbotten vore naturligare, synes en försågning vid Sandvik å Seskarö 
utan kombination med sulfatfabrik, vara försvarlig från lokala och sociala 
synpunkter.

Då för staten såsom virkesförsäljare ifrågavarande leverans jämväl utan 
olägenhet torde kunna ske, har domänstyrelsen upprättat förslag till kontrakt 
om leverans av virke i den av industrikommitterade önskade omfattningen och 
pa villkor i övrigt, som synes böra av styrelsen uppställas.

Leveransförslaget är upprättat i följande tvenne alternativ, vilka här bifo
gas, nämligen:

Alternativ A.
Försäljning av virket rotstående.

„ Innebörden av detta alternativ är i huvudsak: Av den kvantitet skog. som 
ärligen utstämplas för försäljning på rot, reserveras årligen för Seskaröindu- 
strien ett antal stämplingsposter med ett uppskattat utbyte av cirka 750,000 
cylinderkubikfot sågtimmer jämte fallande smavirke. För dessa stämplings
poster upprättas av vederbörande revir värdeberäkning enligt exakt samma 

eT s°m ^e’ .vilka tillämpas vid värdeberäkning av årets övriga för för
säljning på auktion avsedda rotstående stämplingsposter. Sedan årets auk- 
tionsförsäljningar inom distriktet äro avslutade, uträknas förhållandet emel
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lan medeltalet av de vid desamma erhållna priserna och de av reviren iöre 
auktionen uträknade s. k. förslagspriserna. Efter dessa grunder uträknas 
därefter och faktureras de för Seskaröindustrien reserverade stämplingspos- 
terna.

Alternativ B.
Försäljning av sågtimret i avverkat skick, varvid vid avverkningen fallan

de massaved behålles av styrelsen för avyttring på annat håll. Priserna för 
sågtimret utgå efter en i kontraktet närmare angiven årligen glidande skala. 
Denna prisskala är så uträknad, att vid förändringar i exportpriserna 50 % 
faller på skogen och återstående 50 % på sågverket.

I båda alternativen erhåller köparen det betalningsanstånd, som nu tilläm
pas vid domänstyrelsens övriga försäljningar av rotstående respektive avver
kat virke inom ifrågavarande distrikt. o

Av dessa alternativ föredrager styrelsen alternativ A, då enligt detta spe- 
kulationsmomenten äro mindre och virket betalas efter de medelpriser, som vid 
vart och ett års virkesauktioner komma till uttryck. Styrelsen vill likväl 
lämna företaget fritt val emellan de tvenne alternativen.

Beträffande avtalstidens längd äger domänstyrelsen jämlikt gällande skogs- 
ordning ej binda sig för försäljningar på längre tid än högst fem år, och får 
styrelsen i detta sammanhang erinra om att det med Aktiebolaget Törefors 
Sågverk jämlikt Kungl. Maj:ts beslut av den 4 november 1927 upprättade 
avtalet avser nämnda tidsperiod.

Styrelsen får jämväl tillägga, att en förutsättning för att leverans skall 
kunna äga rum redan under instundande vinter är, att definitiv uppgörelse 
träffats senast den 1 instundande december.

På dessa villkor anser sig domänstyrelsen med hänsyn till verkets egen
skap av affärsdrivande verk kunna tillstyrka virkesleverans från statsskogarna.

Därest Eders Kungl. Maj:t till följd av sociala eller andra synpunkter i 
här ifrågavarande fall skulle finna skäligt bevilja sökandena ytterligare för
delar i form av dels lägre virkespris, dels längre kontraktstid än fem år, får 
styrelsen i underdånighet hemställa, att, i förra fallet, verket måtte genom 
statsmedel årligen gottgöras för företaget sålunda eventuellt lämnad prisre
duktion, samt, i det senare fallet, att priser och övriga villkor vid en förlängd 
kontraktstid- få av styrelsen upptagas till förnyad prövning. Remissakten

Vid detta ärendes avgörande hava förutom undertecknad närvarit överdirek
tören, byråchefen Cassel samt försäljningschefen Norlin, föredragande.

Stockholm den 24 oktober 1928.
Underdånigst:

G. KUYLENSTIERNA.
E. Wiel. Berggren.

Bil. 4.

Till KONUNGEN.

Återställande de med nådig remiss den 26 nästlidne oktober till länsstyrelsen 
överlämnade handlingar, innefattande en av P. Nauclér och O. W. Lövgren så
som ombud för Nedertomeå sockens industrikommitté gjord underdånig fram
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ställning angaende avtal om virkcsleveranser för återupprättande av sågverks
industrien a Seskarö, får länsstyrelsen härmed överlämna från sökandena in
fordrade påminnelser i ärendet och för egen del i underdånighet anföra följande.

Det ytterst bekymmersamma läge, som genom nedläggningen av sågverks
industrien uppstått för befolkningen a Seskarö och hela Nodertorneå kommun, 
ar uppenbarligen av beskaffenhet att pakalla Eders Kungl. Maj:ts synnerliga 
uppmärksamhet. Såsom jämväl av handlingarna framgår är situationen i själva 
verket den, att a denna isolerade plats nu lever en arbetarbefolkning på bortåt 
1,500 personer, praktiskt taget utan arbetsinkomster och utan möjligheter att 
inom orten erhålla förvärvsarbete. De naturliga följderna härav — individuell 
nöd i stor omfattning och hotande ekonomisk katastrof för den redan förut hårt 
ansträngda kommunen äro av den art, att statens mellankomst i någon form 
torde vara ofrånkomlig.

Hela Seskarö samhälle bortsett från ett fåtal obetydliga jordbruk — bär 
växt upp omkring sågverken på ön, och utan industrien har samhället inga be
tingelser att kunna existera. Under förutsättning av fortsatt driftinställelse 
maste man därför nödvändigtvis tänka sig en nästan total avfolkning, men en 
sådan kan uppenbarligen icke genomföras utan svåra lidanden för den befolk
ning det gäller, spoliering av de värden, som äro nedlagda i bostäder och all
männa byggnader m. m., samt säkerligen också högst betydande direkta bördor 
för det allmänna. En successiv utflyttning i viss omfattning torde väl under 
alla omständigheter bliva nödvändig, då åtminstone för närvarande icke kan 
skymtas någon möjlighet att få i gång en industri av sådan omfattning, att den 
kan bereda utkomst för hela den nuvarande befolkningen. Men den avveck- 
lingsprocess, som sålunda måhända är ofrånkomlig, skulle påtagligen kunna för
siggå lugnare och utan allt för kännbara påfrestningar för individen och sam
hället, om industrien i den begränsade omfattning som här är i fråga kunde åter
uppbyggas och därmed förutsättningar skapas för samhällets fortbestånd, om 
också i blygsammare skala.

Länsstyrelsen har med det anförda velat betona, att det bär gäller ett socialt 
intresse av ganska säregen art och betydande räckvidd. Med hänsyn härtill 
och då det icke från något håll bestritts, att naturliga förutsättningar för en 
fortsatt sågverksindustri å ön äro för handen, torde det få anses fullt motiverat, 
att staten i möjligaste mån lämnar sin medverkan för återupptagande av drif
ten vid Sandviks sågverk. Den form för dylik medverkan, som nu av kommu
nens industrikommitté närmast ifrågasättes, nämligen kontraktsenlig, för viss 
tid säkerställd timmerfångst från statens skogar, har redan kommit till an
vändning i ett par likartade fall och torde sålunda principiellt icke behöva möta 
några betänkligheter. Beträffande villkoren i de av domänstyrelsen upprät
tade kontraktsförslagen och befogenheten av de erinringar, som däremot fram
ställts av sökandena, kan länsstyrelsen såsom icke sakkunnig på området givet
vis icke göra några bestämda uttalanden. Dock vill länsstyrelsen som sin åsikt 
framhålla,^ att det under för handen varande förhållanden sannolikt kommer 
att stöta på oöverstigliga svårigheter att få det planerade bolaget till stånd och 
i övrigt skaffa nödigt kapital, om icke kontraktstiden utsträckes till åtminstone 
10 år. Vidare synes det i kontraktsförslaget alt. B. gjorda förbehållet om röst
rätt för domänverkets tjänstemän vid flottningsstämmorna knappast motiverat.
I övrigt nödgas länsstyrelsen inskränka sig till att i allmänhet framhålla vikten 
av att det kontrakt, som kan komma till stånd, blir av sådan beskaffenhet, att 
det möjliggör uppkomsten av ett solitt och bärkraftigt företag, då ju i annat 
fall statens medverkan skulle bliva av noll och intet värde.

I domänstyrelsens yttrande förutsättes såsom villkor för virkesleverans redan 
under innevarande vinter, att definitiv uppgörelse träffas före den 1 nästkom
mande december. Detta villkor kan nu uppenbarligen icke fyllas, då något bo
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lag ännu icke kommit till stånd och en viss tid alltid måste åtgå för dess bild
ning och registrering. För att likväl — därest bolagsprojektet kan förverkli
gas —- möjliggöra igångsättandet av driften redan nästkommande vår är det 
av största vikt, att avverkningar i enlighet med kontraktsförslaget alt. B genom 
domänstyrelsens försorg omedelbart påbörjas. Skulle sedan bolagsledningen 
stranda eller kontraktsförslaget av annan anledning förfalla, lärer möjligheter 
icke saknas att i fria marknaden avyttra det virke, som under vintern kommer 
att utdrivas. Men innan så sker synes det böra tagas under allvarlig ompröv
ning, huruvida icke den statliga hjälp, som under alla förhållanden torde bliva 
erforderlig, kunde bringas Seskaröborna och kommunen under den formen, att 
domänverket, efter förvärv eller arrende av Sandviks sågverk, där i egen regi 
bedreve sågverksrörelse, åtminstone för någon tid framåt. Under förutsättning 
av fullt sakkunnig och i övrigt lämplig ledning torde en dylik anordning kunna 
genomföras utan större risker och uppoffringar för staten än^ vid statens bi
stånd åt ett enskilt företag, och fördelarna för orten torde i båda fallen bliva 
i stort sett desamma.

Underdånig,st
A. B. GÄRDE.

Arvid Lidén.
Luleå i landskansliet den 23 november 1928. 

(Kungl. Jordbruksdepartementet.)

Bil. 5.

Till KONUNGEN.

Den 5 oktober d. å inlämnade undertecknade en skrivelse till Eders Kungl. 
Maj:t, däri vi anhöllo, att Eders Kungl. Maj:t ville medverka till, att ett inom 
Neder-Torneå kommun planerat företag, som skulle återupptaga^ driften vid 
Sandviks sågverk å Seskarö, skulle erhalla ett tioårigt kontrakt a yirkesleve- 
ranser från statsskogarna i ungefär samma form som skett till Kalixindustnen.

På Eders Kungl. Maj:ts uppdrag har nu kungl. domänstyrelsen utarbetat 
tvenne förslag till leveranskontrakt för en tid av fem år. Dessa förslag äro 
emellertid icke fullt tillfredsställande för att läggas till grund för ett nytt före
tag. Vi tillåta oss därföre att påyrka vissa förändringar uti kungl. doman - 
styrelsens kontraktsförslag B, vilket vi anse sasom mest lämpligt att antaga.

Domänstyrelsens kontraktsförslag utgår från en kontraktstid av lem ar Vi 
anse emellertid, att man för att erhålla ett tillfredsställande underlag för kapi
talanskaffningen bör vara tillförsäkrad råvara under minst tio ar framat i all 
synnerhet som vi räknat med, att en större del av aktiekapitalet skulle tecknas 
av arbetarna vid verket och ortsbefolkningen i övrigt och av dem amorteras un
der loppet av tio år. Vi påyrka således den förändringen uti § 1, att kontrakts
tiden sättes till tio år. ...... , , ■ ■ ■Uti § 2 har domänstyrelsen fixerat mimmidimensionen till 0 tum, mmimi- 
längden till 13 fot, medellängden till 16 fot och förbehållit sig rätt att vid tim
rets aptering för egen räkning uttaga fallande slipersämnen och stolpar Dessa 
bestämmelser finna vi allt för ogynnsamma och påyrka följande förändringar. 
Minimidimensionen bör vara den för orten vanliga 6 tum i topp därför, att er
farenheten visar, att det inom detta distrikt icke är någon förtjänst iorenad
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med sågning av så klena limmerdiinensioner, som 5 och 5'j.. tum. Virkets me
dellängd ar vanligen lixerat till 18 fot uti köptimmerkontrakten inom distrik
tet, och uti det kontrakt, som gäller för Kalix träindustriaktiebolag 17 fot. En 
medellängd av endast 1(1 fot, som domänstyrelsen föreslår, är därför otillfreds
ställande, da don skulle medföra att bolaget erhölle en, jämfört med andra före- 
tag mom distriktet, svårsåld stock. Likaledes anse vi det nödvändigt att medel
kubiken fixeras till 6 cylinderkubikfot. Detta så mycket hällre som Kalix- 
mdustnen är tillförsäkrad eu medelkubik av 6.5 cylinderkubikfot för de första 
tio åren av kontraktstiden och 6 cylinderkubikfot för de sista fem åren. Genom 
den starka konkurrensen mellan å ena sidan ryska och vissa finska stockar med 
små langa medellängder av 18 fot och däröver och å andra sidan svenska stockar 
med klenare medellängd än nyss nämnts har frågan om medellängden kommit 
att spela större roll vid försäljningarna än tidigare, och torde man få förutsätta, 
titt aetta sakförliallande är sa pass viktigt och känt, att nödig hänsyn därtill 
tages.

Domänstyrelsens förbehåll att för egen räkning uttaga fallande slipersäm- 
nen och stolpar kan ju ur styrelsens synpunkt vara av behovet påkallat. Men 
det är uppenbart, att en utgallring av stolpar av hög kvalitet kommer att sänka 
timrets^ värde. Vi hemställa därför, att kontraktet ändras därhän, att för detta 
ändamål endast till sågtimmer olämpligt virke må användas.

Domänstyrelsen har uti sitt förslag räknat med avdrag å priset för torrskog 
men icke nämnt något om avdrag för s. k. syrtimmer. Vi påyrka därför, att uti 
kontraktet inryc.kes en bestämmelse som medger avdrag även för dylikt virke.

Den av domänstyrelsen uti paragraf 6 utarbetade glidande skalan för be
räkning av sågtimmerpriset anse vi vara principiellt riktig, då den på ett smi
digt sätt anknyter sig till det pris, som kan utvinnas ur den sågade varan, men 
av följande skäl anse vi en justering nödvändig. Såsom förut nämnts, anse vi 
sågning av 5 och 5 x/2 tums timmer såsom förlustbringande. Dessa dimensioner 
ingå vanligen i^ massaveden och betalas f. n. med cirka 21 öre per flottnings- 
kubikfot. Utgår man från ett pris å furubattens i Härnösand av £ 14.10 skulle 
5 och 5 72 tums betalas med resp. 41.9 och 43.9 öre per cylinderkubikfot, alltså 
en differens på cirka 8—10 öre per cylinderkubikfot till domänstyrelsens för
del. Jämföra vi vidare prisskalan med bestämmelserna uti Kalixkontraktet 
finna vi att detta vid ett utgångsläge av 13 77 för furubattens i Härnösand, har 
en prisberäkning av 45 öre per cylinderkubikfot i genomsnitt. Detta ansågs 
vid tiden för kontraktets utformning vara det vid ett affärsmässigt bedömande 
riktiga priset. Uti domänstyrelsens förslag har man räknat med ett särskilt 
och högre pris för de dimensioner, ur vilka 9 tums bredder kunna utvinnas. Men 
likväl är priset på exempelvis timmer med 7 tum i topp och ett utgångsläge av 
£ 13.5/- 1.3 öre högre än i Kalixkontraktet. Vi finna det därför välbefogat, att 
man med hänsyn till det lägre pris som erhålles för sågad vara inom Haparanda 
distrikt, justerar utgångsläget med 15/- till vår förmån. Detta skulle sänka de 
av domänstyrelsen föreslagna priserna med genomsnittligt 2 öre per cylinder
kubikfot och således icke tillnärmelsevis kompensera den förhöjning, som blivit 
en följd av, att man här räknar med två utgångslägen, nämligen för 7" och 9" 
bredder. _En omständighet, som utom det ovan anförda talar till förmån för 
en sådan justering, är det faktum, att, om man skall ha det av exportföreningen 
konstaterade genomsnittsförsäljningspriset under tiden 1 januari—30 juni så
som normgivande för prissättningen på råvaran, så kommer man till ett högre 
pris, än om den beräknades på genomsnittet för hela året. Det är ju nämligen 
ett känt förhållande, att de försäljningar, som ske under tiden efter 1 juli, of
tast ske till lägre pris och utgöras av s. k. stockrensningar.

Domänstyrelsen räknar med att vid sågverket årligen skall förädlas 7,000 
standards. Detta är nog meningen att göra, men det kan ju under vissa år in
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träffa förhållanden, som lägga hinder i vägen därför. Yi anse det därför nöd
vändigt, att denna siffra sänkes till 4,000 standards.

Med hänsyn till företagets tämligen svaga ställning vid starten anse vi det 
vara nödvändigt att erhålla ett års förlängd kredit på samma sätt som Kalix-
k°Med^'stöd av det ovan anförda och med hänsyn till de prekära förhållanden, 
som råda inom Neder-Tornea kommun, hemställa vi underdanigst, att Eders 
Kungl. Maj :t ville medverka till att det planerade företaget erhåller ett leve
ranskontrakt i enlighet med ovan angivna grunder och enligt bifogade Bil. 1.

Underdånigst
för Neder-Torneå sockens industrikommitté

P. NAUCLÉR.

Stockholm den 16 november 1928.
O. W. Lövgren.

Bil. 6.

Kontrakt.

§•• i.
Kvantitet etc.

Aptering 
m. m.

Emellan Kungl. Domänstyrelsen som säljare, och Neder Torneå sockens 
industrikommitté genom O. W. Lövgren, Nyborg, och P. Nauclér, Seskaro, som 
köpare, är följande avtal träffat.

Domänstyrelsen förbinder sig att ärligen från och med ar 1929 till och med 
år 1938 från kronans skogar efter Kalix älv samt norr och öster darom belag- 
na vattensystem avverka och leverera till köparen samt köparen att emottaga 
från Domänstyrelsens en årlig kvantitet av mrka 750,000 toppmatta cylinder
kubikfot sågtimmer av furu och gran, varav dock liogst 250,000 kubiktot ta
utgoraSä av ^^ngtyrelgens val att fördela leveransen på respektive flottleder 
så som Domänstyrelsen för varje särskilt år finner lämpligt, dock sa att 
kvantiteten av på flottleder med i regel tva-arig Lottning levererat sagtim- 
mer icke överstiger 15 % av varje års leverans.

Såsom under respektive avverkningsvinter levererad kvantitet anses allt det 
virke, som före den flottningssäsong, vilken närmast följer pa awerkningsvin- 
tern, blivit framkört till respektive flottleder och till köparen inmatt.

Minimidimensionen i topp skall vara 5 tum. Mimmilangden skall vara 13 
fot Medellängden skall för varje års leverans utgöra lagst 17 fot. Pa längden 
lämnas en stötfot av 4 tum. Apteringen sker i fallande udda och jamna iot.
Alla dessa mått äro engelska. . . . ... .

Sågtimret levereras obarkat, dock skall varje stock i och för inmatningen 
helt avbarkas en fot på toppändan. Sågtimret skall vara val behandlat, jamn- 
sågat i ändarna och väl kvistat. Detsamma skall savida ej nedtumnmg enligt 
vad nedan sägs, skall ske, vara fritt från rota och rotkvistar, tjur- och tore- 
bildning, blåyta, brandlyror, sprickor, yxhugg, spnnthal, spjalkningar och 
andra felaktigheter. Förefinnas skador av nyssnämnda art skall vid inmat- 
ninuen därest säljaren påyrkar få medleverera dylikt timmer nedsättning i 
stockens längd eller diameter ske i förhållande till skadans inverkan pa normala 
sågutbytet ur stocken.
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Sågtimmer av torrskog skal] jämväl vara jämnsågat i ändarna ocli väl kvis
tat. kör skador och felaktigheter göres avdrag efter samma grunder som ovan 
nämnes för det friska timret.

11 inre t levereras av de avverkande reviren före flottningens början varje år 
pa eller invid närmaste flottled eller vid kusten i de fall då direkt framkörning 
dit sker. Pa nämnda avläggsplatser upplägges timret på ordentliga underlag 
och i enlighet med för respektive flottningsföreningar gällande föreskrifter 
Därest det för drivning eller flottning erfordras att virket upplägges på land 
invid vattendraget skall detta ske så att utvältningsarbetet ej onödigtvis för
svåras. All utvältnmg bekostas av köparen. Vid nämnda avläggsplatser skall 
slutlig inmätning och emottagning ske på sätt här nedan föreskrives. Domän- 
styrelsen ikläder sig icke något ansvar för virke, som eventuellt kan komma att 
under flottmngen skadas, sjunka eller av annan orsak gå förlorat.

Inmätning skall efter anmälan från respektive revir till köparens kontor ske 
på revirens avläggsplatser av ombud för vardera parten. Därest köparens 
mätmngsombud ej senast inom åtta dagar eller, där så för virkets tillvarata
gande erfordras, omedelbart efter ovan nämnda anmälan om för inmätning 
färdigt parti inträffat på mätningsplatsen, äger reviret att ensamt verkställa 
inmätningen ifråga med för köparen bindande resultat. Vardera parten har 
att betala sina mätare och skrivare. Kostnaden för övrig vid mätning eventu
ell^ erforderlig liantlangning skall bestridas med hälften av vardera parten. 
I. sådana fall då köparen önskar avstå från att med ombud deltaga i inmät
ningen, verkställes densamma av reviret med för köparen bindande resultat.

Friskt timmer skall mätas med klave i topp innanför bark och omedelbart 
innanför den s. k. stötfoten. Mätningen sker på medeldiameter av två vinkel- 
räta mått, varvid avläsning sker i hela och halva engelska tum. För timmer av 
torrskog tages diametern innanför ytan på hård och frisk till försågning duglig 
ved. Längderna mätas i hela (udda och jämna) engelska fot, varefter stocken 
cylinderkuberas på vanligt sätt.

Kostnaderna för timrets märkning vid tumningen betalas av köparen. Därest 
köparen så önskar, låter likväl Domänstyrelsen kostnadsfritt förse timret med 
köparens skogsmärke.

Timret' skall av köparen anmälas för Lottning, och skola kostnaderna, som 
äro förenade med timrets utflottning och utskiljning, erläggas av köparen. 
Domänstyrelsen förbehålles att för i detta kontrakt omnämnt virke utöva röst
rätt a respektive flottningsstämmor efter av köparen för vederbörande över
jägmästare lämnad fullmakt.

Priserna för sågtimret skola för vart och ett av åren 1929—1933 utgå efter 
följande grunder:

Från Svenska Trävaruexportföreningen inhämtar Domänstyrelsen årligen 
uppgift å vad som är att anse såsom genomsnittligt medelexportpris inom 
Härnösands distrikt för respektive

1" o/s furubattens,
9" » furuplankor,
7" » granbattens,
9" » granplankor,

avseende under tiden 1 januari—30 juni verkställda försäljningar för leveran
ser under samma kalenderår. Med ledning av nämnda uppgift om medelexport
priser faktureras det för samma års Lottning levererade timret enligt följande 
prisskala, varvid timmer av 5" t. o. m. 9 1/2" topp av furu och gran följer me
delpriset för respektive 7" furubattens och 7" granbattens samt timmer av 
10" topp och däröver av furu och gran följer medelpriset för respektive 9" 
furuplankor och 9" granplankor.

Bihang till riksdagens protokoll 1929. It saml. 57 häft. (Nr 313—Sill.) 2

ib:;.
Leveransplats.

§: 4.
Inmätning.

§: 5.

Flottnings-
kostnader.

6.

Pris.
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Prisnota för furu
öre per kubikfot toppmått för friskt timmer 5"—9Va".

| Medelpris pr std. f. o b. (( 
I Härnösand för 7" o/s 5 

battens

£ 20- .
» 19.15/- 
» 19.10/- 
» 19.5/-.
» 19- • 

i » 18.15/-
I »> 18.10/-
| » 18.5/-.

» 18- •
* 17.15/- 
» 17.10/- 

I » 17.5/-.

» 16.15/- 
j » 16.10/-
| » 16.5/-. 
i » 16- -

* 15.15/- 
» 15.10/- 
» 15.5/-.
* 15- .
» 14.15/- 
» 14.10/- 
» 14.5/-.
* 14- •
» 13.15/- 
» 13.10/-

I » 13.5/-.
» 13- .
» 12.15/- 
» 12.10/- 

s » 12.5/-. 
» 12- .
* 11.15/- 
» 11.10/- 
» 11.5/-. 
» 11- . 
» 10.15/-
* 10.10/- 
» 10.5/-. 
» 10- .

5V«" 6" 61/*" 7"

64.3 68.3 70.3 71.3
63.4 67.4 69.4 70.4
62.4 66.4 68.4 69.4
61.5 j 65.5 67.5 68.5
60.6 64.6 66.6 67.6
59.7 63.7 65.7 66.7
58.7 j 62.7 64.7 65.7
57.8 61.8 63.8 64.8
56.9 60.9 62.9 63.9
56.0 60.0 62.0 63.0
55.0 i 59.0 61.0 62.0
54.1 58.1 60.1 61.1
53.2 57.2 59.2 60.2
52.3 56.3 58.3 59.3
51.4 55.4 57.4 58.4
50.4 54.4 56.4 57.4
49.5 53.5 55.5 56.5
48.6 52.6 54.6 55.6
47.6 51.6 53.6 54.6
46.7 50.7 52.7 53.7
45.8 49.8 51.8 52.8
44.9 48.9 50.9 51.9
43.9 47.9 49.9 50.9
43.0 47.0 49.0 50.0
42.1 46.1 48.1 49.1
41.1 45.1 47.1 48.1
40.2 44.2 46.2 47.2
39.3 43.3 45.3 46.3
38.4 42.4 44.4 45.4
37.4 41.4 43.4 44.4
36.5 40.5 42.5 43.5
35.6 39.6 41.6 42.6
34.7 38.7 40.7 41.7
33.7 37.7 39.7 40.7
32.8 36.8 38.8 39.8
31.9 35.9 37.9 38.9
31.0 35.0 37.0 38.0
30.0 34.0 36.0 37.0
29.1 33.1 35.1 36.1
28.2 32.2 34.2 35.2
27.3 31.3 33.3 34.3

8l/s" 9" 97>"

78.3 84.3 88.3
77.4 83.4 87.4
76.4 82.4 86.4
75.5 81.5 85.5
74.6 80.6 84.6
73.7 79.7 83.7
72.7 78.7 82.7
71.8 77.8 81-8
70.9 76.9 80.9
70.0 76.0 80.0
69.0 75.0 79.0
68.1 74.1 78.1
67.2 73.2 77.2
66.3 72.3 76.3
65.4 71.4 75.4
64.4 70.4 74.4
63.5 69.5 73.5
62.6 68.6 72.6
61.6 67.6 71.6
60.7 66.7 70.7
59.8 65.8 69.8
58.9 64.9 68.9
57.9 63.9 67.9
57.0 63.0 67.0
56.1 62.1 66.1
55.1 61.1 65.1
54.2 60.2 64.2
53.3 59.3 63.3
52.4 58.4 62.4
51.4 57.4 61.4
50.5 56.5 60.5
49.6 55.6 59.6
48.7 54.7 58.7
47.7 53.7 57.7
46.8 i 52.8 56.8
45.9 51.9 55.9
45.0 51.0 55.0
44.0 50.0 54-0
43.1 49.1 53.1
42.2 48.2 52.2
41.3 47.3 51.3

! 62.3 ! 
| 61.4 [ 

60.4 
■ | 59.5 
,| 58.6 
. i 57.7 
.1 56.7 
J 55.8 
. 54.9 
• i 54.0 
.1 53.0 
. 52.1 
. 51.2 
. 50.3 
. 49.4 
. 48.4
. 47.5
. 46.6 
. 45.6 
. 44.7 
. 43.8 
. 42.9 
. 41.9 
. 41.0 
. 40.1 
. 39.1 
. 38.2
. 37.3 
. 36.4
. 35.4
. 34.5
. 33.6 
. 32.7 
. 31.7 
. 30.8 
. 29.9 
. 29.0 
. 28.0 
. 27.1 
. 26.2 
. 25.3

73.3 76.3
72.4 75.4
71.4 74.4
70.5 73.5
69.6 72.6
68.7 71.7
67.7 70.7
66.8 69.8
65.9 68.9
65.0 68.0
64.0 67.0
63.1 66.1
62.2 65.2
61.3 64.3
60.4 63.4
59.4 62.4
58.5 61.5
57.6 60.6
56.6 59.6
55.7 58.7
54.8 57.8
53.9 56.9
52.9 55.9
52.0 55.0
51.1 54.1
50.1 53.1
49.2 52.2
48.3 51.3
47.4 50.4
46.4 49.4
45.5 48.5
44.6 47.6
43.7 46.7
42.7 45.7
41.8 44.8
40.9 43.9
40.0 43.0
39.0 42.0
38:1 41.1
37.2 40.2
36.3 39.3
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Prisnota för furu
öre per kubikfot toppmått för friskt timmer 10" & grövre.

Medelpris per std. f. o. b
----- ——-—

Härnösand för 9" 0/s plank 10" 10‘A" 11"& upp

£ 25- 
» 24.15/- 
» 24.10/- 

» 24.5/- 
» 24- .
» 23.15/- 
» 23.10/- 
» 23.5/- , 
» 23- . , 
* 22.15/- . 
» 22.10/- . 
» 22.5/- . 
» 22- . . 
» 21.15/- . 
» 21.10/- . 
» 21.5/- . 
» 21- . . 
» 20.15/- . 
» 20.10/- . 
» 20.5/- . 
* 20- . . 
» 19.15/- . 
» 19.10/- . 
» 19.5/- . 
» 19- . . 
» 18.15/- . 
» 18.10/- .
* 18.5/- . 
» 18- . . 
» 17.15/- .
» 17.10/- .
» 17.5/- .

» 17- . .
<> 16.15/- .
» 16.10/- .
» 16.5/- .
» 16- . .
* 15.15/- .
» 15.10/- .
» 15.5/- .
» 15- . .
» 14.15/- .
» 14.10/- .
> 14.5/- .
> 14- . .
> 13.15/- .
» 13.10/- .
> 13.5/- .
* 13- . .
’ 12.15/- .

12.10/- . 
12.5/- . 
12- . . ,

lOO.ö
99.0
98.0
97.0
96.0
95.0
94.0
93.7
92.7
91.7
90.7
89.7
88.7
87.7
86.8
85.8
84.8
83.8
82.8
81.8
80.8
79.9
78.9
77.9
76.9
75.9
74.9
73.9
73.0
72.0
71.0
70.0
69.0
68.0
67.0
66.1
65.1
64.1
63.1
62.1
61.1
60.1
59.2
58.2
57.2
56.2
55.2
54.2
53.3
52.3
51.3
50.3
49.3

103.0
102.0 
101. o
100.0

99.0
98.0
97.0
96.7
95.7
94.7
93.7
92.7
91.7
90.7
89.8
88.8
87.8
86.8
85.8
84.8
83.8
82.9
81.9
80.9
79.9
78.9
77.9
76.9
76.0
75.0
74.0
73.0
72.0
71.0
70.0
69.1
68.1
67.1
66.1
65.1
64.1
63.1
62.2
61.2
60.2
59.2
58.2
57.2
56.3
55.3
54.3
53.3
52.3

104.0
103.6
102.0
101.6
100.6
99.6
98.6
97.7
96.7
95.7
94.7
93.7
92.7
91.7
90.8
89.8
88.8
87.8
86.8
85.8
84.8
83.9
82.9
81.9
80.9
79.9
78.9
77.9
77.0
76.0
75.0
74.0
73.0
72.0
71.0
70.1
69.1
68.1
67.1
66.1
65.1
64.1
63.2
62.2
61.2
60.2
59.2
58.2
57.3
56.3
55.3
54.3
53.3
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Prisnota för gran

öre per kubikfot toppmått för friskt timmer 5"—91/a".

Medelpris pr std. f. o. b. 
Härnösand för 7" o/s 

battens

£ 20- .
» 19.15/-
» 19.10/-
» 19.5/-.

19- .
18.15/-

» 18.10/-
» 18.5/-

18- .
» 17.15/-
» 17.10/-
» 17.5/-
» 17- .
» 16.15/-
» 16.10/-

» 16- .
» 15.15/-
» 15.10/-

» 15- .
» 14.15/-
» 14.10/-
» 14.5/-

14- .
13.15/-

» 13.10/-

13- .

» 12.10/-

12- .
11.15/-

» 11.10/-

11- .
10.15/-

» 10.10/-

41.710- .
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Prisnota för gran
öro per kubikfot toppmått för friskt timmer 10" & grövre.

Medelpris per std f. o. b. 
Härnösand för 9" o/s plank

£ 20- .
* 19.15/- 
» 19.10/- 
» 19.5/-
» 19- .
» 18.15/- 
» 18.10/-
* 18.5/-
» 18- . , 
» 17.15/- . 
» 17.10/ . 
» 17.5/- . 
» 17- . . 
» 16.15/- . 
»> 16.10/- . 
» 16.5/- . 
» 16- . . 
•> 15.15/- . 
» 15.10/- .
* 15.5/- .
> 15- . .
* 14.15/- .
> 14.10/- .
> 14.5/- .
> 14- . .
> 13.15/- .
> 13.10/- .
■ 13.5/- .

13- . . 
12.15/- . 
12.10/- . 
12.5/- . 
12- . . 
11.15/- . 
11.10/- . 
11.5/- . 
11- . .

10'' 10Va" 11" & u

81.0 83.6 85.6
80.0 82.0 84.6
79.0 81.0 83.0
78.7 80.7 82.7
77.7 79.7 81.7
66.7 78.7 1 80.7
75.7 77.7 79.7
74.7 70.7 78.7
73.7 75.7 77.7
72.8 74.8 76.8
71.8 73.8 75.8
70.8 72.8 74.8
69.8 71.8 73.8
68.8 70.8 72.8
67.8 69.8 71.8
66.8 68.8 70.8
65.9 67.9 69.9
64.9 66.9 68.9
63.9 65.9 67.9
62.9 64.9 66.9
61.9 63.9 65.9
60.9 62.9 64.9
59.9 61.9 63.9
59.0 61.0 63.0
58.0 60. o 62.0
57.0 59.0 61.0
56.0 58.0 60. o
55.0 57.0 59.0
54.0 56.0 58.0
53.0 55.0 57.0
52.1 54.1 56.1
51.1 53.1 55.1
50.1 52.1 54.1
49.1 51.1 53.1
48.1 50.1 52.1
47.1 49.1 51.1
46.1 48.1 50.1

t till närmaste jämna 5/-. Priserna för
ar°? oynmuerKUDiKiot, engelskt mätt, fritt utsorterat på Kalix

kusten °Ch T°me alvar samt Vld utdrivning direkt till havet å strand vid

För ton-timmer utgår priset med 70 % av ovanstående priser 
bkul e pa angivet sätt uppgivet medelpris för tiden januari—juni under nå- 

got ar komma att understigä för furubatten £ 12/- eller för granbatten £ 11/- 
skall Domanstyrelsen vara berättigad påfordra inställande av timmerleveran
ser under narmast påföljande vinter, försåvitt köparen icke förbinder sig att 
aven om de till grund för den slutliga prissättningen för ifrågavarande vinters 
leverans liggande medelpriserna skulle understiga för furabattens £ 12/- eller 
or granbattens £ 11/-, i allt fall betala timret med de mot nämnda minimi- 

pnser tor battens svarande timmerpriserna.
För åren 1934—-1938 skola utgå priser, som för vart och ett av nämnda år 

under den januari manad, som infaller under utdrivningsvintern, bestämmas 
av en prisnämnd. Vid bestämmandet av dessa priser skall medeltalet för varje 
sagtimmerdimension tagas emellan
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§:7.

Betalning.

§:B.

Säkerhet.

§:9.
Särskilt
villkor.

§: 10. 
For ce 

majeure.

§: 11.

överlåtelse*

dels de priser, som kunna anses hava varit allmänt gängse vid sågverkens 
köp från enskilda leverantörer av avverkat sågtimmer av likartad beskaffenhet 
med det, som omförmäles i detta kontrakt, avslutade under de oktober—de
cember månader, vilka inträffa under utdrivningsvintern och avseende leve
rans på Kalix älv samt norr och öster därom belägna flottleder,

dels de priser, som i medeltal erhållits för det på auktion nästföregående höst 
inom Övre Norrbottens överjägmästardistrikt på rot försålda virket, omräkna
de att motsvara priserna för sågtimret i nämnda virkesposter, utsorterat vid 
kusten, _ .

och dels de priser, som under samma tid erhållits inom övre Norrbottens 
överjägmästardistrikt för av Domänstyrelsen försålt avverkat sågtimmer, be
räknade utsorterat vid kusten.

Prisnämnden skall bestå av högst tre personer, varav en utses av vardera 
parten, och om dessa tvenne ej kunna enas, en tredje skiljeman, som utses av 
Svenska Trävaruexportföreningen. Omröstning inom prisnämnden sker efter 
flertalet. Kostnaden för prisnämnden bestrides med hälften av vardera säl
jaren och köparen. .

Genom insättning på Domänstyrelsens giroräkning i Riksbanken senast den 
15 september det år, då leveransen sker, betalar köparen det belopp, som svarar 
emot ovanstående priser och enligt av vederbörande revir utfärdade räkningar, 
varvid flottningsavdrag göres å respektive flottleder enligt. de officiella flott- 
ningskostnaderna för närmast föregående års flottning på samma distrikt. 
Därest flottning på något vattendrag ej nästföregående, år skett, utgår flott- 
ningsavdraget enligt för leveransåret gjord approximativ beräkning, varefter 
slutlig reglering sker så snart ifrågavarande flottningskostnad blivit officiellt

Köparen äger att mot erläggande av 6 % årlig ränta å den enligt ovanstående 
uträknade köpeskillingen åtnjuta anstånd med betalningen under en tid av upp 
till ett år, varvid likväl den i §: 8 omnämnda bankgarantien skall kompletteras 
att omfatta såväl köpeskilling som ränta.

För fullgörandet av den köparen enligt detta kontrakt aliggande betalnings
skyldigheten skall årligen senast den 1 oktober av Domänstyrelsen godkänn- 
bar bankgaranti enligt nedanstående formulär ställas för den närmast följande
vinterns leverans. ,

Köparen förbinder sig att från och med ar 1929 under kontraktstiden vid 
Sandvik på Seskarö inom Nedre Torneå socken igånghålla ett sågverk, så att 
en årsproduktion av minst 4,000 standards sågat virke uppnås.

Allt det sågtimmer, som avses i detta kontrakt, skall förädlas vid köparens 
nämnda sågverk vid Sandvik. Om på grund av eldsvåda, strejk lockout o. d. 
timret ej kan försågas vid Sandvik, äger köparen rätt att försälja detsamma 
eller försåga detsamma vid annat sågverk inom Norrbottens län. Skulle sadant 
driftsavbrott bliva av längre varaktighet än ett år, inträder ömsesidig hav-
ningsrätt av detta kontrakt. „

För virkets utdrivning hinderliga väderleksförhållanden, annan iorce ma
jeure, strejk, lockout eller blockad häver leveransskyldigheten till den omfatt
ning dylik händelse kan förorsaka. .

Därest köparen så påfordrar, skall Domänstyrelsen vara skyldig att paiol- 
jande år fullgöra den del av leveransen, som nästföregående år av ovan namnda 
anledning icke verkställts. För dylik efterleverans är köparen skyldig att vid 
anfordran avlämna kompletterande bankgaranti gällande för den salunda ior- 
senade delen av leveransen.

Köparen äger rättighet — dock endast efter tillstand av Domanstyreisen 
att överlåta sina rättigheter enligt detta kontrakt på annan företagare, som 
åtager sig att fullgöra köparens samtliga skyldigheter enligt kontraktet.



Med »cirka» avses i detta kontrakt en kvantitetsmarginal av ]0 % i Domän- §: 12. 
styrelsens val. »cirka».

Tvist angående mätning skall hänskjutas till avgörande genom i mätningsar- §: 43. 
bete sakkunniga skiljemän enligt lagen om skiljedom. Tnst.

Övriga tvister angående tolkning eller tillämpning av detta kontrakt skola 
avgöras av domstol.

Detta avtal träder i kraft endast under förutsättning att den i §: 8 omnämn- §: 14. 
da bankgarantien beträffande leveransen för vintern 1928/1929 blivit till Do- Ikraft- 
mänstyrelsen avgiven senast den 1 januari 1929. trädande.

Undertecknade, Lövgren och Nauclér, såsom representanter för Nedre Torneå §: 15. 
sockens industrikommitté, förbinda oss härjämte att efter Domänstyrelsens på- 
fordran utan vederlag på det i vår skrivelse till Konungen av den 5 oktober 
1928 planerade företaget för drift av Sandviks sågverk å Seskarö överlåta 
detta kontrakt. Därest sådan överlåtelse ej kommit till stånd före den 1 juli 
1929, är kontraktet förfallet.

Stockholm den 7 december 1928.
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Kungl. Domänstyrelsen. Nedre Torneå sockens industri-
G. KUYLENSTIERNA. kommitté.

Berndt Odenman.
med förbehåll om Kungl. Maj:ts med
givande.

genom
O. W. LÖVGREN. 

P. NAUCLÉR.

Herrar O. W. Lövgrens och P. Nauclérs namnteckningar bevittna
Knut O. Norlin. Berndt Odenman.

Bil. 7.

Till KONUNGEN.

Uti en skrivelse av den 5 oktober d. å. hava undertecknade, såsom ombud 
för Nedertorneå sockens industrikommitté, anhållit om Eders Kungl. Maj:ts 
medverkan till återupptagandet av driften vid Sandviks sågverk å Seskarön. 
Uti vår framställning inskränkte vi oss till att, såsom en första förutsättning, 
anhålla om Eders Kungl. Maj:ts medverkan till upprättandet av ett avtal 
mellan det planerade företaget, som skulle övertaga Sandvik, och Kungl. Do
mänstyrelsen om timmerleveranser från statsskogarna till företaget och med
delade därjämte, att vi då icke kunde angiva, vilka åtgärder i övrigt, som kun
de bliva av nöden för att realisera planen.

På Eders Kungl. Maj:ts uppdrag har sedermera Domänstyrelsen utfört ut
redning angående förhållandena vid Seskarö, varjämte Konungens befall- 
ningshavande i Norrbotten yttrat sig över ärendet. Därefter hava förhandlin
gar förts mellan Kungl. Domänstyrelsen och undertecknade, vilka utmynnat 
uti ett avtal om timmerleveranser under en tid av tio år till en kvantitet av
750,000 cylinderkubikfot årligen. Sedan detta avtal träffats, ha vi försökt att, 
för omedelbar inbetalning, i den öppna marknaden uppbringa det kapital, som 
är nödvändigt för att finansiera driften, och kommit till följande resultat. Med 
en bankinrättning finnes det utsikter att träffa avtal om förlagskredit under
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förutsättning att ett tillfredsställande grundkapital anskaffas. Grundkapitalet 
däremot hava vi icke lyckats anskaffa. Visserligen visar ortsbefolkningen allt 
intresse men med hänsyn till det armod, som råder i dessa trakter, är det na
turligt, att några större kapitalbelopp icke kunna anskaffas inom kommunen, 
såvida man icke. liksom i fallet Kalix, kan erhålla någon, som genom att ga
rantera aktieteckningen, möjliggör aktiekapitalets inbetalning under en längre 
tid — förslagsvis 10 år. De undersökningar och förfrågningar vi gjort hos 
privata kapitalister ha visat, att någon större benägenhet icke finnes att göra 
kapitalplaceringar på de villkor vi kunna erbjuda. Under sådana förhållanden 
finna vi oss nödsakade att åter vända oss till Eders Kungl. Maj:t med^fram- 
ställning, däri vi begära medverkan till, att det mål vi satt oss före må upp
nås.

Vi äro förvissade om, att en lösning av problemet enligt det förslag, som vi 
framlagt, kommer att medföra betydande fördelar både för staten och för be
folkningen inom den ort det gäller, och skola vi här angiva de grunder, på 
vilka vi fotat vårt omdöme.

Nedertorneå kommunalnämnd beräknar den kommunala skatten för år 1929 
t ill 20: 33 kronor pr bevillningskrona jämfört med 16: 13 kronor år 1928. Man 
kommer icke Sandviks sågverk i gång under sommaren 1929, kan man med all 
säkerhet räkna med, att den kommunala skatten år 1930 skall springa upp till 
över 30 kronor pr bevillningskrona. För att få en riktig bild av skattetrycket 
bör även tilläggas, att vägskatten utgår med ett belopp av 80 öre pr vägfyrk. 
Det är uppenbart, att en så abnorm skattebelastning på befolkningen inom en 
kommun vid rikets gräns skall verka ytterst ofördelaktigt och bidraga till, att 
deras samhörighet med landet slappas. Detta så mycket mer, som man^har 
bilden av förhållandena på finska sidan omedelbart för ögonen. Där råder 
nämligen ingen arbetslöshet, och skatterna äro minimala jämfört med svenska 
sidans. Men frånsett den nationella synpunkt vi härovan berört, finnes det ur 
statens ekonomiska synpunkter mycket starka skäl för att medverka till indu
striens återuppblomstring inom denna bygd. Ty det är uppenbart, att staten 
kommer att åsamkas högst betydande utgifter, direkt genom tvånget att be
reda nödhjälpsarbeten och annat understöd åt den arbetslösa befolkningen, in
direkt genom minskade skatteintäkter m. m. Under sådana förhållanden anse 
vi det vara en ur statens synpunkt väl försvarlig åtgärd att medverka till pro
blemets lösning enligt ungefärligen samma principer, som man använde vid 
lösningen av »Kalixproblemet». Yi kunna så mycket hellre rekommendera 
denna lösning, som det här gäller jämförelsevis små belopp jämfört med dem. 
som åtgingo till Kalixindustrien.

Det finska Kemibolaget har utfäst sig, att åt dem, som vilja återupptaga 
driften vid Sandvik, överlåta verket för en summa av 115,000 kronor eller ock 
utarrendera detsamma under en tid av tio år mot en årlig avgäld av 11,500 
kronor, vilken summa skulle betraktas som amortering av köpeskillingen, och 
verket således efter tio år vara arrendatorns egendom. Befolkningen inom or
ten har vid en företagen försöksteckning av aktier visat stor lust att deltaga, 
under förutsättning att aktierna få amorteras under loppet av tio år. Planen går 
ut på, att man skulle fixera aktiekapitalet till lägst 300,000 kronor. En sum
ma av 400,000 kronor vore således tillräcklig för att inköpa verket omedelbart 
och finansiera en aktieteckning till ett belopp av 300,000 kronor._ Säkerheten 
för denna penningplacering komme då att utgöras av, dels inteckning uti ver
ket, dels personliga förbindelser av aktietecknarna till det belopp var och en 
tecknat. Denna säkerhet kan ju möjligen ur bankmässig synpunkt anses för 
svag, men för staten däremot, som under alla förhållanden har att motse be
tydande utgifter på grund av de förhållanden, som råda inom Nedertorneå 
kommun, bör säkerheten kunna betraktas såsom relativt tillfredsställnnde.



Om emellertid staten skall medverka på ovannämnda sätt, förutsätter detta 
att saken skall provas av riksdagen, och följaktligen kan frågan ej vara av- 
S1, ' V®;1 snar framtid, att företaget skulle hinna få timmer avverkat i vinter
kontnkSrf' Saft’t+UI1Kertiecknadf- ku-nna lck° prestera den i timmerleverans
kontraktet förutsatta bankgarantien inom sådan tid, att Ivungl. Domänstvrel-
sen igangsatter avverkningarna. Följaktligen måste vi anhålla om Eders

nffl- Md,j .ts medverkande till, att avverkningarna igångsättas oberoende av 
°mv. kunnat anskaffa bankgaranti eller icke.

På grund av vad vi härovan framhållit, anhålla vi därför underdånigst,
att Eders Kungl. Maj:t ville dels för 1929 års riksdag fram- 

lagga förslag om ett statslån å 400,000 kronor till det plane
rade företag, som skulle återupptaga driften vid Sandviks 
sågverk a Seskarön, dels ock ålägga Kungl. Domänstyreteen 
att oberoende av om bankgaranti presterats eller icke igång
satta avverkningarna till Sandviks sågverk.

Underdånigst:
För Nedertorhea sockens industrikommitté 

P. Nauclér. q w Lövgren

Stockholm den 18 dec. 1928.
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Till KONUNGEN.
I underdånig skrivelse den 18 innevarande december månad har Nedertorneå 

sockens industrikommitté genom herrar P. Nauclér och O. W. Lövgren under 
åberopande av ett emellan industrikommittén och domänstyrelsen den 7 inne- 
stTmnttd4C°ei?b+e^ praf at ^Vta- °m timmerleverans under en tid av tio år hem- 

fnm/Cke-T0re pyndustnkommittén möjligt att ställa sådan bank- 
fa an,ixisT omformales uti § 8 av avtalet, i följd varav detsamma skulle sät
tas ur kraft den 1 januari 1929, Eders Kungl. Maj:t måtte ålägga styrelsen

prester“les eller ^ iBä”*slto

?iadl£.relmss d®n 21 innevarande december har styrelsen anbefallts 
att harover avgiva skyndsamt utlåtande, och får styrelsen med remissaktens 
aterstallande i underdånighet anföra följande.
1-nnoLnftUnd7dåni?aiif-amställni?lgen’ vilken’ utöver vad som här ovan berörts, 
innefattar framställning om vissa andra statsåtgärder, torde ur sökandenas
synpunkt fa anses syfta till, att under alla förhållanden säkerställa för det 
planerade sagverksforetaget möjlighet, att vid första tillfälle efter flottningens
tvfi1ltavdie 1^2?<,na d’sponera den virkesfångst, som enligt åberepade
avtal skolat tillhandahallas detsamma. Oavsett utgången av de åtgärder Psom 
kunna bliva vidtagna för att förse det planerade sågverksföretaget med erfor- 
män1!?1 k,apitaI’ .klrer vid bifall till den underdåniga framställningen för do- 
manstyreisens vidkommande kunna tänkas allenast tvenne alternativ. Det för- 
7 ’,att erf°rderhgt kapital anskaffas, och att virket inom viss kortare tid kan 
overlamnas till lndustrikommittén i enlighet med förberörda avtal. Det andra
tir Äf f il1 ?oljd aV Svarlghct att anskaffa nödigt kapital helt annul- 

•ip °ada fallen kommer' styrelsen givetvis att utsättas för vissa risker 
vilka det synes styrelsen rimligt att statsmakterna lämna säkerhet för genom



26 Motioner i Andra hammaren, Nr 313.

att vissa villkor uppställas i fråga om atergaldande till domänverket av vissa 
kostnader, vilka eljest skulle fallit å könaren av virket, samt faststallande av 
viss tidpunkt, inom vilket industrikommittén ovillkorligen skall hava mottagit 
virket samt ställt bankgaranti eller annan säkerhet för kopeskdhngens erlag- 
gande allt beträffande alternativ 1. I fråga om alternativ 2 maste styrelsen 
därjämte uppställa krav på att av statsmedel beredas full ersättning för det 
lägre pris jämfört med kontraktspriserna, vartill styrelsen kan bliva nödsakad 
försälja virkespartiet, därest detsamma icke skulle komma att overlamnas till
111 Unde^^^håliande alltså, att därest avverkningarna skola igångsättas, 
utan att något avtal finnes med den blivande koparen, styrelsen nodgas vid
taga åtgärder med därav föranledda kostnader, vilka eljest enhgt avtalets be- 
stämmelser ålegat denne att vidkännas, far styrelsen i underdånighet meddela, 
att styrelsen är villig omedelbart vidtaga åtgärder for avverkningarnas påbör
jande under följande villkor.

Beträffande alternativ 1:
att industrikommittén senast den 1 april 1929 emottager virket samt ställer 

erforderlig säkerhet för likvidens erläggande enligt avtalets bestämmelser, 
att de kostnader för utvältning av timmer, som eventuellt erlagts av styrelsen, 

ersättas av industrikommittén; . . , . ,
att industrikommittén godtager den av domänverkets personal gjorda intum- 

ningen av virket samt ersätter domänstyrelsen de extra kostnader vid in 
tumningen, som kunna bliva en följd därav att köparen icke hållit särskild

att bi dus trikom nU ttén * till hälften betalar den Övriga erforderliga hantlang-
ningen vid intumningen; , , ... . ...

att industrikommittén ersätter domänstyrelsen kostnaderna för inregistrering 
av erforderliga flottningsmärken och anskaffning av tumningsyxor, sam 

att industrikommittén ersätter domänstyrelsen till äventyrs utbetalda kostna
der för timrets utflottning och utskiljmng.

Beträffande alternativ 2:
att domänstyrelsen garanteras ersättning av statsmedel för det lägre pris jäm

fört med de i avtalet bestämda, som styrelsen kan bliva nödsakad antaga 
vid försäljning till annan köpare än industnkommitten av ifragavarande 
virkesparti, ävensom övriga med tillvaratagandet och försäljningen even
tuellt förenade kostnader. . .. .... iVid detta ärendes avgörande hava, förut undertecknad narvant överdirek

tören, byråchefen Cassel, föredragande, samt försäljningschefen Norlm. Stock
holm den 22 december 1928.

Underdånigst:
G. KU YLENSTIERNA.

I. Hultin.

Kungl. Maj :ts vilja är, att statskontoret skyndsamt häröver avgiver utla 
tande.

Stockholm den 21 december 1928.
På nådigste befallning 

SVEN LUBECK.
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Underdånigt utlåtande:

Huruvida ett understödjande från statens sida av nu ifrågavarande indu
striella verksamhet bör komma till stånd är givetvis ett spörsmål, som undan- 
drager sig statskontorets bedömande. Ämbetsverket vill likväl icke underlåta 
att framhalla att i fråga om det i ansökningen omnämnda statsunderstödet 
ull en liknande industrirörelse inom Nederkalix socken starka betänkligheter 
yppades mot en statssubvention utom gränsen för statens normala ^verk
samhet. Att bistånd från det allmännas sida i annan ordning ändock lämna- 
des, torde hava motiverats av föreliggande säregna omständigheter. Av ären
dets behandling framgår nämligen, att i samband med den tidigare inom Ne- 
derkalix socken befintliga sulfatfabrikens och sågverksrörelsens överlåtande 
pa en storre enskild — sedermera i konkurs försatt — industrikoncern dessa 
företags verksamhet överflyttats till andra platser och all industriell rörelse 
inom Kalixorten sa gott som helt nedlagts. Utan några befolkningens åtgö
randen hade pa detta sätt vållats en fullständig omkastning i kommunens till
varo och framkallats en svårartad arbetslöshet. Huruvida motsvarande eller 
liknande iörhallanden föreligga inom Nedertorneå socken utvisar icke den nu 
gjorda i ramställningen.

Därest emellertid en ytterligare utredning av ärendet skulle giva vid han
den, att staten bör understödja ifrågavarande verksamhet, synes detta kunna 
ske pa i huvudsak samma sätt som i avseende å bidraget till Kalixbygden Det 
eventuella statslånet skulle sålunda användas för att bereda ortsbefolkningen 
möjlighet till aktieteckning i företaget. Säkerheten för statslånet skulle ut
göras av ansvarsförbindelser med pant av de tecknade aktierna. I den mån 
värdet av den industriella anläggningen så medgivar, kunde kapitalbehovet 
möjligen ytterligare säkerställas genom lån från industrilånefonden mot säker- 
het av inteckningar i anläggningen. Stockholm den 5 januari 1929.

Underdånigst:
PER SÖDERMARK.

Nils Spilhammar. Carl Peyron.
Vidimeras:

Edv. Wetterling.

Bil. 8.

P. M.
angående Nedertorneå sockens industrikommitterades förslag till såg

verksrörelse vid Sandviks sågverk, Seskarö.

Pa grund av erhållet uppdrag att yttra mig om en av Nedertorneå sockens 
industrikommitté genom herr P. Nauclér uppgjord beräkning »över drift vid 
Sandviks sågverk med enkelt skift under en tid av två år», daterad den 
21 april 1928, får jag anföra följande.
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Kontraktet Virkesanskaffningen till den planerade sågverksrörelsen avses att ske^ i 
med domän- huvudsak genom inköp av virke från kronans skogar efter vissa älvar. Ett 

styrelsen, hratekt har även uppgjorts mellan domänstyrelsen å ena sidan och industn- 
kommitterade å den andra om en leverans av c:a 750,000 cylinderkubikfot 
sågtimmer under vart och ett av åren 1929 till och med 1938. Priset, som av
ser timret fritt utsorterat på Kalix, Sangis och Torne älvar samt å strand vid 
kusten, är för de första fem åren bestämt i förhållande till vissa i Härnösands 
distrikt gällande exportpris för vissa angivna dimensioner enligt uppgjord ta
bell. Härvid är att märka att vid en skillnad i exportpriset exempelvis av £1.- 
per std., är skillnaden i timmerpriset endast ungefär 10/- per std. I eu sjun
kande eller stigande marknad deltager säljaren sålunda endast med ungefär 
hälften i prissänkningen respektive höjningen.

Utgående från nu gällande pris i Härnösands distrikt nämligen
för 3 X 9" o/s furu £ 17.—

» 2Va X 7" » » £ 14.—
» 3 X 9" 8 gran £ 13.15/—

och 8 21/s x 7" » 8 £ 12.10/—
blir det pris, som skall betalas för 8" timmer, som torde fa anses bliva medel- 
dimensionen i virkesmassan,

av furu 54,1 öre per kub.fot och 
8 gran 49 » 9 8

eller i medeltal, utgående från 2/s-delar furu och 1f3-del gran.
52.40 öre pr kub.fot.

Köparen har dock att vidkännas en del kostnader för att få timret till sag- 
bommen såsom tumnings- och skogsförvaltningskostnader beräknade

till ......................................................................... ... . 2 öre per kub.fot
kostnader för utvältning i flottled, flottläggning och

bogsering..................................................................... s
kostnaden för bankgaranti............................................0,5 8 8 _*

tillsammans 4,5 öre per kub.fot.

8" timret kommer sålunda att kosta köparen 56.9 öre per kub.fot eller av
rundat 57 öre per kubikfot.

Då, såsom förut sagts, det torde kunna antagas att 8 blir medeldmiensionen 
av timret, bör det även vara tillfyllest att utgå härifrån vid beräkningen av 
resultatet av sågverksrörelsen.

De 250,000 kub.fot timmer, som beräknas behövas utöver det av domansty- 
relsen levererade för att uppnå en årlig tillverkning av 4,000 stds, avser kom
mittén inköpa i öppna marknaden.

Säaverks- Sågverksanläggningen, som enligt inhämtade upplysningar skall vara 1 
rörelsen, gott skick, är utrustad med tre ramar, ett kantverk, nödiga hjälpmaskiner 

samt tillräckligt stor ångcentral. Den planerade rörelsen beräknas omlatta
4,000 stds årlig tillverkning vid enkelt skift. _ o

Kapitalbehov Några kostnader för sågverkets iståndsättande anses icke behöva lfraga- 
’ komma utöver dem, som äro förenade med anordningar för leverans av koktlis 

och bränslehack, och vilka kostnader torde kunna beräknas till 15,000 kr. Läg- 
ges detta belopp till den uppgivna köpeskillingen för anläggningen, 115,000 
kr. kommer den i färdigt skick att kosta 130,000 kr. Tages detta belopp 1 
första hand av det uppgivna aktiekapitalet, kr. 300,000, återstår därav till för
slag för rörelsens drivande 170,000 kr. Detta belopp är sålunda avdraget
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i rån här nodan beräknade kapitalbehov, som vid en tillverkning av 4 000 stds 
torde komma att uppgå till:

1 januari . . 
31 » . .
28 februari. . 
31 mars . . .
30 april . . .
31 maj . . .
30 juni . . .
31 juli. . . . 
31 augusti . .
30 september.
31 oktober
30 november.
31 december .

kr. 391,000: — 
» 426,000: — 
» 466,000: — 
» 509,500: — 
» 577,000: — 
» 642,000: — 
» 722,000: — 
» 674,000: — 
» 460,000: — 
» 661,600: — 
» 486,600: — 
» 381,600: — 
» 415,100: —

Vid beräkning av företagets räntabilitet torde det vara av ett underordnat 
intresse huru det ter sig det ar, då affären igångsattes. Förutsättningen för 
den nar gjorda beräkningen är därför att verket varit i gång från 1 september 
^ ,ar’ s,°,m f°reSar det har beraknade normalåret. Den 1 september har valts 
daifor att varor tillverkade^efter denna dag i regel ej kunna skeppas samma år 
och att man med denna utgångspunkt får fram det kapitalbelopp, som normalt 
ar bundet i lager och materiel vid årsskiftet.

Enligt den uppgjorda tabellen över kapitalbehovet beräknas detta nå sitt 
maximum 722,°°Q kr vid haivarsskrftet. Årsräntan på det behövliga rö
relsekapitalet uppgår efter 6 V, % till 33,284 kr., avrundat till 33,500 kr 1L % 
liojning eller sänkning av procentsatsen medför eu höjning eller sänkning av 
rantan med kr. 2,560. Skal torde dock föreligga att i den efterföljande be- 
rakningen utga från en räntesats av 6 V2 %•

Vid beräkningen av timmervärdet har, såsom förut sagts, lagts till grund ett 
exportpris i Härnösands distrikt av £ 14.- och £ 12.10/- resp för 21/* X 7"
nn S trä7aT från Seskarö kan dock av flera skäl icke under

radande förhållanden beraknas erhallas samma pris som för Härnösands 
varor, utan torde man böra beräkna 10/- lägre pris för furu och 7/6 lägre pris för 
gran. Med hansyn härtill och till den förut antagna proportionen av furu och 
gran i den levererade timmerkvantiteten torde medelpriset för en tillverkning 
ntJÄZ splittved — ur timmer av 8" medeldimension kunna beräknas 
utgöra 209 kr. per std. fob. Seskaro och med avdrag av kommission, delcredere 
diskonto samt avdrag för kortlängder till 196.46 kr. per std.

Det i oppna marknaden inköpta timret har här beräknats kosta lika mycket 
per kub.fot som det av domänstyrelsen levererade.

Kokflis och bränslehack beräknas kunna levereras till Karlsborgs sulfat- 
iabnk och inbringa netto 28,000 kr. »ouigs sunar

Tillverkningskostnaderna, som äro höga, hava beräknats i stort sett i 
lighet med kommitterades förslag.

Med hänsyn till bär berörda synpunkter erhålles följande driftskalkyl.
en-

Sågverlcs- 
r öreisens 

avkastning.

Inkomster.
4,000 stds sågade trävaror å 209 kr...............

240 fms. splittved å 100 » ' ’ | kr. 836,000: — 
_»__24,000: —

kr. 860,000: —
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minns 6 % kommission m. m, 

Kokflis och bränslehack . .

30
. . kr^ 52,600: — 

kr. 807,400: — 
. . » 28,000: - 

Kronor 835,400: —

Utgifter.
Råvara 1 mill. kub.-fot å 57 öre......................
Tillverkning och skeppning.............................
Reparationer...................................................
Förvaltningskostnader........................................
Försäkringar.......................................................
Skatter..............................................................
Räntor.................................... ••••_•••
Avskrivning å anläggningen och inventarier 7 %

. . kr. 570,000: — 

. . » 202,880: — 

. . » 12,000: —

. . » 30,000: —

. . » 8,000: —

. . » 3,000: —

. . » 33,500: —
• • » 18,050: —

Kronor 867,430: —

Samman
fattning.

Utgifterna överstiga sålunda inkomsterna med 32,030 kr. och någon för
räntning av aktiekapitalet är därför icke möjlig.

Om marknadspriset sjunker med exempelvis 10/- per std. ökas förlusten med 
omkring 18,000 kr. under det att om marknadspriset stiger med 10/- per std. 
förlusten minskas med samma belopp, allt under förutsättning, att det i öppna 
marknaden inköpta timret drager samma kostnad som det av domänstyrelsen

Ilen huvudsakliga skillnaden mellan det resultat vartill kommitterade kom
mit och här föreliggande, är kostnaden för timret, som de beräknat till 2 öre 
lägre per kub.fot eller 20,000 kr. och i försäljningspriset av trävaror, som de 
beräknat till 207.30 kr. per std. mot av mig beräknade^ 196.46 kr. eller i runt tal
40,000 kr. Däremot hava kommitterade ej räknat någon inkomst av avfallet, 
vilken däremot av mig upptagits till 28,000 kr.

Av det sagda framgår att vid nuvarande marknadsläge det icke ar möjligt 
att under förhanden varande förhallande erhalla förräntning för det kapital 
__såväl aktie- som förlags----- som kräves för den planerade driften vid band
vik. Först vid ett exportpris, som ligger ungefär 27 kr. per std. över det nu- 
varande, vore det möjligt under i övrigt lika förhallanden, att uppna den astun- 
dade förräntningen. Något skäl föreligger dock icke för att räkna med en 
sådan avsevärd stegring i försäljningsprisen. .

De beräknade tillverknings- och skeppningskostnaderna äro högre vid band- 
vid än vid exempelvis Karlsborg, som dessutom har fördelen av att bättre 
kunna utnyttja avfallet, tack vare den närbelägna sulfatfabriken.

Stockholm den 4 januari 1929.
./. L. Ekman.

Vidimeras:
Edw. Wetterling.

' En avskrivning av 7 % på anläggningens inköpssumma, kr. 115,000:— är icke fyllest för an
skaffning av nya maskiner och inventarier i stället för de förbrnkade, utan borde rätteligen raknas 
på ett belopp motsvarande anläggningskostnaden, omkring 400,000 kr.
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Bil. 9.

Beräkningar över drift vid Sandviks sågverk med enkelt skift under eu
tid av två år.

Förutsättningar.

Verket jämte fasta och lösa inventarier, kolpråm, 15 st. virkespråmar och 
bogserbåt inköpas före V8 1928 för kr. 115,000 (fastigheternas taxeringsvärde 
kr. 222,300) att likvideras med

V* per 2/i 1929 
Vs » Vn 1929 
Vs » V» 1930.

Aktiekapitalet Vr. 300,000 inbetalas senast 1/1 1929.
Förlagskredit a kr. 700,000 med säkerhet i inteckningar i fastigheterna samt 

förlagsinteckning ordnas.
Timmeranskaffningen verkställes huvudsakligen från Torneå älv samt till 

mindre del från Koräsjoki, Sangis och Kalix älvar. Av per år erforderliga ca
170,000 timmer k 6 kbf = 1,020,000 kbf (toppmått) beräknas cirka 2/3 erhållas 
Iran kronoskog och allmännmgar att likvideras avverkningsåret i oktober må
nad och återstoden från enskildas skogar.

. Timmerpriset är beräknat till 55 öre pr kubikfot toppmått, fritt utsorterat 
vid älvsmynningen.

Driften vid verket upptages våren 1929, så snart timmer erhålles från ut- 
sorteringarna i älvarna och pagar med enkelt skift i 23 likvidperioder om 14 
dagar årligen från cirka 1 juli 1929 till 1 juli 1931. Arbetseffekten är beräknad 
efter de senaste årens resultat.

Arbetskostnaderna äro beräknade efter nu rådande förhållanden.

Plan

över försågningen.

T i d
Antal
avlö

ningar
Försågning

timmer
Timmer-

anskaffning

7, 1929—’“/» 1929 . . . . 11 Enkelt skift. 7,500 timmer ä 39: —

Vi 1930—»/, 1930 .... 8
pr std

Enkelt skift. 7,500 timmer ä 39: —
82,500

7.1930—7, 1930 .... 3
pr std

Enkelt skift. 7,500 timmer ä 39: —
60,000

V, 1930—»V. 1930 .... 4
pr std

Enkelt skift. 7,500 timmer ä 39: —
22,500 165,000

7,1930—*7,, 1930 . . . 8
pr std

Enkelt skift. 7,500 timmer ä 39: —
30,000

Vi 1931—>/, 1931 .... 11
pr std

Enkelt skift. 7,500 timmer ä 39: —
60,000

pr std 82,500 172,500
| 337,500 |
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Kvalitetfördelning

av tillverkning och skeppning.

--------------- 1 Utfall i%
1 1

Stds o/s Ut- Skal- Sia- Staves Låd- I Splitt- Skepp-!
V skott bräder tings I cfc II bräderj ved

59% 22% 1V. % 3 % 3 % 4 % i1/* % 6 %

! Tillverkning
64 85 31 1261 v —S1/i. 1929 .... 2 no 1 245 464 31 64

] Skeppning
hösten 1929 ............... 750 442 165 12 22 22 30 12 45 750 i

j Lager
per al/121929 ............... 1 360 803 299 19 42 42 55 19 81

Tillverkning
Vr 1930 ...............

' Tillverkning
1530 904 336 23 46

18

46 61 23 91

18 21 34'Vs—1/, 1930 ............... 570 340 125 7 7
i Skeppning

våren 1930 ............... 2 890 1706 636 43 86 86 116 43 174 2 890 j
Lager

sommaren 1930 . . . 570 340 125 7 18 18 21 7 34 I
Tillverkning

23 30 11 471930 ............... 770 455 170 11 23
Skeppning

hösten 1930 ............... 1340 790 295 20 41 41 53 20 80 1340
! Tillverkning

'/»—11 ht 1930 } . . .
| Lager 3,/12 1930 |

Tillverkning

1530 904 336 23 46

63

46 61 23 91

63 84 30 1251931............... 2107 1244 468 30
Skeppning

1931........................... ' 3 637 2146
| 800

54 no I no 145 54 218 3 637

Försäljningspriserna äro grundade på 
nådda, nämligen

de vid verket under innevarande år er

o/s furu..................
o/s gran..................
V furu......................
V gran......................
utskott..................
skalbräder...............
slatings 6 fot & upp .

» 3—5 fot . .
staves o/s...............
staves, utskott . . .
lådbräder...............
splittved pr kbfamn .

kr. 255: — (90 %) i 
» 220: — (10 %) | 
» 205: — (92 %) \ 
» 195: — ( 8 %) )
»

»

kr. 251

» 205
» 135 
» 150

»
»
»

»
»
»

210: — (85 %) 1 
120: — (15 %) f 
180: — I
120: — (

115 = pr stds

» 220

» 150
» 120 
» 88



Prisberäkning och medelpris för skeppningsvirket.
°/s..................  5,084 stds å kr. 251: — kr. 1,276,084: —

Motioner i Andra hammaren, Nr 313. 33

Skalbräder ... 259 » » » 150: — » 38,850:_

Splittved .... 517 » » » 88: — » 45,496: —
. . .. . 8,617 stds » 1,890,585:— Medelpris kr. 219: 40

avgar försäljningskostnad.................. » 103,981:_
Kronor 1,786,604: — » » 207: 30

Beräkning över ekonomiska resultatet ay verksamheten nnder 2 års 
drift vid Sandviks sågverk.

1929.

Timmerinköp 165,000 timmer å 6 kbf = 990,000 kbf å 55 öre . . kr. 544,500: —
Avbetalning å sågköpet...................................................................... 77 000:_
Sågverkskostnader:

timmermottagning 165,000 å 7 öre............................................» n 550-___
timmerrullning 82,500 å 8 ».....................................’ ’ » 6’600' —
försågning 2,110 stds å kr. 35: —.................................................... 73’s50-—
skeppning 750 » » » 9: — .....................................! ! » 6*750: —
reparationer och underhåll.......................................................... ..... 4 000: 
löner, omkostnader, organisation m. m...................... » 30 000'_

Försäkringar......................................................................... ! . ! »> 4,000:'—
skatter.................................................................................... () _
Skogsförlag för 1930 ........................................................................» 60,000: —
^än*or.- ;........................................................................................» 7^535: —
.Bruttovinst......................................................................................... jo 942* 

Kronor 836,725: —
Skeppningsvalutor för 750 stds å 207: 30 kr. netto......................kr. 155 475: —
Inventarium den 3Vl2 1929: ' ’ '

1,360 stds ä kr. 200: —.....................................kr. 272,000:___
82,500 timmer å 6 kbf = 495,000 kbf å 55 öre . » 272 250'_
skogsförlag för 1930 ........................................ » 60,000: —
fullgjord avbetalning å sågverket...................... » 77,000: — kr. 681,250: —

Kronor 836,725: —

Bihang till riksdagens protokoll 1929. 4 saml. 57 häft. (Nr 313—3U.) 3
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1930.
Inventarium från 1929 .................... t • • • • • •

Timmerinköp: 172,500 timmer å 6 kbf =
1,035,000 å 55/........................................................ kr

avgår förlag från 1929 .................................... ’>
Slutlikvid för sågköpet............................................
Sågverkskostnader:

timmermottagning 172,500 å 7 öre....................
timmerrullning 82,500 a 8 öre............................
försågning 4,400 stds a kr. 35: —........................
skeppning 4,230 stds å kr. 9: —........................
reparationer och underhåll....................................
löner, omkostnader etc............................................

Försäkringar................................................................
Skatter........................................................................
Räntor........................................................................
Bruttovinst................................................................

................... kr. 681,250: —

569,250: —
60,000: — » 509,250: —
..................... » 38,000: —

»
»
»

»

»
»

»
»
»

»

12,075
6,600

154,000
38,070
12,000
35,000

8,000
3,000

33,096
39,788

Kronor 1,570,129

Skeppningsvalutor för vårskeppning 2,890 stds å 207: 30 ... kr. 599,097:
™ » » höstskeppning 1,340 » » » . • • » 277,782: —

Inventarium 1,530 stds å kr. 200: —................ kr. 306,000: —
82,500 timmer = 495,000 kbf å 55

öre................................................ » 272,250: —
sågverket........................................ ® 115,000: » 693,250: —

Kronor 1,570,129: —

1931.

Ingående inventarium................................
Sågverkskostnader:

försågning av 2,107 stds a kr. 35: — . 
skeppning » 3,637 » » » 9:54 .
reparationer och underhåll....................
löner och omkostnader........................

Försäkringar (resten betalda hösten 1930)
Skatter för åren 1931 och 1932 ................
Räntor........................................................
Bruttovinst................................................

Skeppningsvaluta för vårskeppning 3,000 stds å 207: 30.
» » sommarskeppning 637 » » »

Inventarium sågverket............................................ • • • •

. . . kr. 693,250: —

. . . » 73,745: —

. . . » 34,733: —

. . . » 6,000: —

. . . » 20,000: —

. . . » 1,000: —

. . . » 6,000: —

. . . » 13,699: —

. . . » 20,973: —
Kronor 869,400: —

. . . kr. 621,900: —

. . . » 132,500: —
■ • • » 115,000: —

Kronor 869,400: —
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Kapitalbehov och räntekostnader.

utgi 11 e r
Inkomster Kapitalbehov Ränta

57%
Skogen Sågen

1929
Okt, 1928 ........................... 1 10,000 l | 10,000 58
Nov. » ........................... i 25,000 35,000 204

| Dec » ........................... 25,000 60,000 356 : —
j Jan.1929 ........................... 50,000 40,000* 300,000» —
! Febr. » ........................... 60,000 2,000 __
i Mars » ........................... 70,000 2,000 __
! April » ........................... 20,000 2,000 7,000 41 __-
| Maj » ........................... 10,000 2,000 19,000 in __

Juni » ........................... 10,000 6,000 35,000 204 __
Juli » ........................... 20,000 20,000 75,000 438 __

! Aug. » ........................... 20,000 20,000 115,000 671 __
| Sept. » ........................... 24,500 25,000 155,475* 9,025 52 __

Okt. » ........................... 210,000! 25,000 244,025 1 423 __
Nov. » ........................... 25,000 50,000 319,025 1860 __
Dec. » ....................... ... 25,000 19,650 363,675 2,121 •

604,500 213,650 455,475 7,535: —

1930
Jan. 1930 ........................... 60,000 20,000 443,675 2,587 _
Febr. » ........................... 70,000 20,000 533,675 3,112 __
Mars i) ........................... 70,000 20,000 623,675 3,637 __
April » ........................... 30,000 20,000 673,675 3,929 __
Maj » ........................... 10,000 15,000 698,675 4,075 _.
Juni » ........................... 10,000 30,000 738,675 4,308 __
Juli » ....................... .... 20,000 35,000 300,000* 493,675 2,879 __
Aug. » ........................... 20,000 63,000 299,097 277,578 1,618 __
Sept. » ........................... 19,250 30,000 50,000 276,828 1,624 __
Okt. » ........................... 200,0001 20,000 170,000 326,828 1,906 __
Nov. » ........................... 15,000 57,782 284,046 1,656 __
Dec. » ........................... 18,645 302,691 1,765 —

. 509,250 306,645 876,879 33,096: —

1931
Jan. 1931........................... 20,000 322,691 1,882Febr. » ........................... ! 20,000 342,691 1,999 _
Mars » ........................... 20,000 362,691 2,115 __
April » ........................... 20,000 382,691 2,232 __
Maj » ........................... .. 15,000 397,691 2,320 __
Juni * ........................... 15,000 412,691 2,407 __
Juli i) ........................... 15,000 300,000* 127,691 744 __
Aug. » ........................... 11,000 321,900 __
Sept. » ........................... 5,478 32,500 __
Okt. » ........................... 100,000

141,478 | 754,400 754,400 13,699: —

1 Inklusive kronoskogslikvid.
» köpeskilling för sågverket. 

3 Inbetalt aktiekapital 
* Skeppningsvalutor.
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Sammandrag av ekonomiska beräkningarna.

Sågköpet.................................................................... kr. 115,000: •
Timmerinköp:

337,500 timmer å 6 kbf = 2,025,000 kbf å 55 öre 
Sågverkskostnader:

timmermottagning................................................
timmerrullning........................................ ...
försågning................................................................
skeppning................................................................
reparation och. underhåll........................................
löner, omkostnader m. m........................................

Brandförsäkringar....................................................
Skatter........................................................................
Räntor........................................................................
Bruttovinst................................................................

Kronor
Skeppningsvalutor:

8,617 stds å 207: 30, netto.................................... kr.
Sågverket............................................................ .... •

113,750: — kr. 129: 24

23,625 — » 2: 74
13,200 — » 1: 53

301,595 -- » 35: —
79,553 -- » 9: 22
22,000 -- » 2: 55
85,000 -- » 9: 86
13,000 -- )> 1: 51
9,000 -- » 1: 04

54,328 -- » 6: 30
71,703 — » 8: 31

,901,754 — kr. 207- 30

,786,754 — kr 207 30
115,000: —

Kronor 1,901,754:

Avfallets tillvaratagande har icke medtagits i förestående kostnadsberäk
ningar, då detta t. v. skulle upphuggas till ved till en myckenhet, som minst 
bör täcka arbetskostnaden därför.

Reparationer och underhållskostnader äro upptagna till relativt laga belopp, 
enär verket befinnes i sådant skick, att det utan större dylika kostnader bör 
kunna drivas den tid beräkningarna omfatta. _ o

Inkomster av leverans av elektrisk energi (f. n. cirka kr. 6,000:- per ar) 
och för hamnumgälder, vedförsäljning m. fl. smärre inkomster hava ej heller 
medtagits i beräkningarna.

Seskarö den 21 april 1928.
P. Nauclér.
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Nr 314.

Av herr Dalilén in. fl., angaende omedelbart igångsättande av såg
verksrörelse å Seskarön m. m.

Fragan om nödläget i Norrbotten och dess avhjälpande är för riksdagen inte 
någon ny fråga. Den har gång på gång i riksdagen förts fram i olika samman
hang.. De åtgärder, som frågans behandling i riksdagen föranlett de statliga 
myndigheterna att vidtaga, har emellertid inte varit sådana att läget för Norr
bottens befolkning i nämnvärd grad har underlättats. Frågan om åtgärders 
tillgripande, för att underlätta existensmöjligheterna för Norrbottens befolkning, 
är därför nu lika aktuell om inte aktuellare än någonsin.

En undersökning av läget bland Norrbottens arbetare och småbönder ger en 
hemsk bild av det nödtillstånd som råder och som tilltar med varje år. Den 
arbetslöshetsräkning, som genom socialstyrelsens försorg företogs 1927, visade 
ganska tydligt, hur Norrbotten hårdare än någon annan landsdel har drabbats 
av arbetslösheten. Antalet arbetslösa i procent av räknekommunernas folk
mängd visade, att under det den genomsnittliga arbetslösheten i alla Sveriges 
städer var 1.39 procent var den i Norrbottensstäderna 2.08 procent, i in- 
dustnkommunerna var genomsnittet i hela Sverige 1.59 procent, i Norrbotten 
däremot 5.38 procent, i jordbrukskommunerna var respektive siffror 1.28 och 
4.99 procent, och slutligen: i hela Sverige var genomsnittsprocenten av arbets
lösa i förhållande till folkmängden 1.46 procent under det Norrbotten visade 
4.91 procent. I Norrbotten var det i runt tal 10,000 arbetslösa, som anmälde 
sig vid dennna arbetslöshetsräkning. Det är emellertid ett faktum, att inte 
på långt när alla arbetslösa anmälde sig. Siffrorna ge emellertid vid handen, 
att Norrbotten beträffande arbetslöshetens omfattning intar en särplats.

En annan statistik, som också utgör en mätare på utarmningen i Norrbotten, 
är de ökade fattigvårdsutgifterna samt kommunernas höga skatter. För en del 
kommuner är läget rent av katastrofalt, och det är nödvändigt att hjälp sna
rast lämnas.

Kommunernas ökade utgifter till fattigvården belyses av det faktum, att 
under det genomsnittliga antalet understödstagare i procent till hela folkmäng
den ar 1926 i hela Sverige för landsbygden var 4.54 procent och för städerna 
6.76 procent var motsvarande siffror för Norrbottens vidkommande 8.59 och
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8.22 procent. Värst är läget i de s. k. skogs- och industrikommunerna., där an
talet understödstagare i de förra utgjorde 9.Öl procent och i de senaic 9.63 pro
cent av folkmängden.

Hur talande siffrorna här ovan än är säga de dock inte allt, ty naturligtvis 
finns det en mängd, som är i behov av hjälp, men inte kan få detta, då ju Norr- 
bottenskommunernas möjligheter att hjälpa är i hög grad begränsade. Siff
rorna visa emellertid, att det råder synnerligen svåra förhållanden i Norrbotten. 
Utan tvivel är också Norrbottens landsbygd den fattigaste i hela Sverige. För 
de som för sin försörjning är beroende av skogs- och flottningsarbetet har 
läget blivit allt sämre, även för dem som har jordbruk. Norrbottens jordbruk 
är ju inte byggt på självförsörjning, utan småbrukaren är för sin försörjning 
beroende av möjligheterna till biförtjänst. Att småbönderna skulle kunna helt 
försörja sig på sina små jordlotter är en utopi. Men en utveckling i denna rikt
ning är för närvarande så mycket mindre möjlig, då industriens förfall i Norr
botten har minskat avsättningsmöjligheterna för jordbruksprodukter. Utveck
lingsmöjligheterna för jordbruket i Norrbotten är nu närmast beroende på om 
en livaktig trävaruindustri kan komma i gång. På grund av krisen i den norr
bottniska tvävaruindustrien ha småbrukarna undandragits möjligheten att ge
nom arbete i skogen, med flottning eller säsongarbete vid sågverken erhålla den 
biförtjänst de behöva, varför de kommit i ett svårt nödläge och i större be
roende av bankerna än någonsin.

Det är intet tvivel om, att läget i Norrbotten är sådant, att det motiverar 
speciella ingripanden från statsmakternas sida för att övervinna det av de 
kapitalistiska företagarna skapade nödläget, som i Norrbotten får så mycket 
kännbarare verkningar på grund av de harda klimatiska förhallandena, de 
långa avstånden o. s. v.

Den verkliga orsaken till det nödläge som råder bland Norrbottens arbetare 
och småbönder är den kapitalistiska produktionsordningen, vars anarki har 
medfört, att en landsdel, som har väldiga naturtillgångar, trots detta har för
vandlats till ett fattigland. Exploateringen av Norrbottens naturtillgångar har 
skapat miljonvinster åt några få profitjägare, men den arbetande befolkningen 
har blivit allt mer utarmad. Synnerligen svåra blevo följderna av Ytterstfors- 
Munksundkraschen, som innebar nedläggandet av så gott som hela trävaru
industrien i Norrbotten.

Vilka vägar bör då staten gå i nuvarande läge för att skapa^ ökade försörj
ningsmöjligheter för den norrbottniska befolkningen? Enligt vårt förmenande 
skulle igångsättandet av en statens egen industriverksamhet inom länet bidraga 
till att där förbättra läget. Förutsättningar finnas i Norrbotten för cn statlig 
trävaruindustri, och det är inte heller första gången som tanken på en statlig 
sådan därstädes förts fram och varit på tal i riksdagen.

De flera gånger i riksdagen motionsledes framförda kraven på en statlig 
trävaruindustri ledde också till, att regeringen 1919 tillsatte sakkunniga för att 
utreda frågan. Den tillsatta kommittén var färdig 1922 och presterade en 
fyllig och beviskraftig motivering för nödvändigheten av en statlig trävaru
industri. Kommitterade föreslogo för Norrbottens vidkommande bl. a. följande:
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fiU IMeå slipersfaktori övertages av domänverket och utvidgas med 2 ra
mar till ett sexrarrugt sågverk;

att driften därstädes enligt grunderna för bästa ekonomiska utbyte inriktas 
pa en proportionellt ökad tillverkning av plank, baltens och bräder samt nunsk 
mng av sliperstillverkningen;

att ytterligare två nya sågverk, vartdera om fyra ramar, för statens räk-
ng uppforas eller inköpas a lämpliga platser, det ena inom Norrbottens län 

det andra inom Västerbottens län; ’
U» To™,,™*en8kild* 4 *■»«■» inom Norrbottens
lan uppfor en sulfitfabrik eller eventuellt ett träsliperi.
i No°rrrw!10närerna S°m °Ckså fÖ1’ kommittén var det andra skäl än ett nödläge 

Norrbotten som var avgörande. Den tankegång, som huvudsakligen låg till
ZittL” SET™ KrS'“e ‘m • ■‘ortbetC"

geför hälften avaskk0gStillfngar 1 N°rrland ~ 1 Norrbotten äger staten un- 
f.. .. . ogen kan lnte rationellt utnyttjas utan att staten har en

N^rrtotten S“t”t “Stri’ W'" siffermaterial bevisas hnr t. ex. i
gl,?t‘n,7Sm5j!,«h“e7 statens virke ä,o ytterst smäl. Det hade

’ lnte fat,1 atl ta avsättning för den skog, som varit ntstamplad till för 
aljnrng och detta överskott blev t. o. m. större än vanligt under Wva“,X

SSÄt1; Tm kr-‘Hi **Tirke- - STtminimipns, men det forekom ratt sa ofta att virket måste säljas under detta
fors^M- ter0etler a,tt det 1 Norrbotten saknades konkurrens. A.-B Ytterst’ 
ors-Munksund behärskade sågverksindustrien och var så gott som ensam kö- 

pare av statens virke och alltså den prisbestämmande.
Detta innebar sannerligen inget rationellt utnyttjande av statens naturtill

EZitterlV”; Sla”det;’ ,N”rrMten- De Aogstjänsteml so” av
kommitterade blevo anmodade att yttra sig om lämpligheten av en statlig trä
Norrbott81 f W S1S °CkSå 1 St°r ,ltsträckning> åtminstone vad beträffar

orrbotten, for en sadan, antingen för en större sågverksdrift kombinerad med
rrszÄeller inrättandet" —^vork n r

De skäl, som av dessa sakkunniga framfördes för en statlig trävaruindustri

har ^ tidigaTe> beträffande Norrbotten, ty sedan dess
fen ål i Ytt^Stf°rS'Mu1nksund På grund av kända orsaker uppkört och drif 

\;defSS f°rutvarande anläggningar i Norrbotten inskränkts, och konsu-
tens virke blMt mikdre^6 *“• tldlgare’ varför avsättningsmöjligheterna för sta- 

s virke blivit mindre an någonsin. Om en rationell skötsel av statens skonar
så myckeTnT T0'*16 7 trävaruröreIse> så är den naturligtvis i dag
sa mycket nödvändigare. I dag tillkommer dessutom ett skäl som för oss är
avgörande, det nämligen att denna statliga trävarurörelse skkl e vara ett led 
1 “r T'' hjälpa N°rrb0ttens befolka“g - dess nödSge 
tommjT^tZ

läge. Men staten hov äveu stera St,
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Kalix- och Torneälvama. Den sågverks- och pappersmasseindustn, som igång
satts och skall sättas i gång i Kalix, kan inte konsumera allt det virke som 
kan erhållas vid Kalix älvdal. I den mån man får salja virke i de alvda , 
där det inte finns någon egentlig trävaruindustri, t. ex. Lule- och 1 emea 
varna, eller överskottsvirke i andra älvdalar, måste detta virke med stora kost
nader transporteras söderut. Ett rationellt utnyttjande av statens skogar i 
Norrbotten - därom är varje sakkunnig, som inte later privatkapitalistiska 
profitintressen bestämma sitt ställningstagande, enig - nödvändiggör en stat 
Hg trävaruindustri i Norrbotten, framför allt vid utloppet av de alvar vid 
vilka träindustri saknas, främst då vid Lule och Torne älvar. I forsta. hand 
borde början göras med en statlig sågverksindustri pa Seskarö Ja da, P 
grund av att Kemibolaget nedlagt sin sågverksrörelse, skapats ett sadant ti
stånd, som kräver ett snabbt ingripande. industri

Naturligtvis kommer man från de håll, som representera bank- och indus
kapital, att resa ett starkt motstånd mot statlig drift pa detta område, da man 
inom dessa drifter vill utnyttja det nuvarande läget för att dels från statens 
skogar få en billig råvara och dels utnyttja arbetslösheten for att pressa 
arbetarnas levnadsstandard, men detta borde inte för riksdagen fa utgöra 
hinder för att ingripa mot nödläget i Norrbotten. . , , . ,

När vi föra fram kravet på eu statlig industri i Norrbotten gor vi det inte 
därför att vi hysa illusionen att en industri ägd av den kapitalistiska state 
skulle få något som helst med socialism att skaffa, Yi sätta inte ^tstecken 
mellan den kapitalistiska statens produktion och socialisering Dock sk 
upprättandet av en statlig trävaruindustri i Norrbotten bl^raga a ™
förbättra läget för de tusentals arbetare och småbönder i Norrbotten, vilka, se
dan de med mödosamt arbete skapat miljonvinster åt nagra storkapitalister,

nu leva i oerhörd nöd och fattigdom. ,,,
Svårast är nödläget på Seskarö och i Nedertornea kommun, varför ett snabbt 

ingripande där särskilt är av nöden. Det skulle därför vara nödvändigt, att 
riksdagen i detta fall beslutar, att genom domänstyrelsen sågverksindustri dar 
omedelbart igångsattes och att vad i övrigt gäller trävaruindustri rlksdagan 
uttalar sitt principiella gillande av att sådan igangsättes i Norrbotten samt 
att frågan snarast utredes och förslag framlägges for riksdagen.

På grund av vad som sålunda anförts hemställes,

1) att riksdagen hemställer till regeringen, att till 1929 års 
riksdag inkomma med förslag till förslagsanslag jamte plan 
för domänstyrelsen att omedelbart igångsätta sågverksrörelse a

Seskarö; samt .
2) att riksdagen i skrivelse till regeringen hemställer, att 

den, antingen på grund av redan verkställda utredningar i ären
det eller, därest dessa skulle anses böra ytterligare komplette
ras, låter verkställa sådan och därefter snarast möjligt for 
riksdagen framlägger förslag till anläggande av en statens 
egen träförädlingsindustri i Norrbotten avseende, ej mindre att
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mildra det nuvarande nödläget bland denna landsdels arbetar
befolkning, än även möjliggöra ett bättre tillgodogörande av 
statens skogsprodukter inom detta län.

Stoekholm den 21 januari 1929.

Motioner i Andra kammaren, Nr 31 Jh

Viktor Herou. 

Osc. öhman.
Aug. Spångberg. 

Nils Flyg.

J. P. Dahlén.

Edoff Andersson. 

Verner Karlsson.

Rihang till riksdagens protokoll 1929. 4 samt. 57 häft. (Nr 313—3H.) 4



Statsutskottets utlåtande JVr 23.

Nr 23.

Ankom till riksdagens kansli den 1 mars 1929 kl. 4 e. in.

Utlåtande i anledning av väckta motioner om igångsät
tande av sågverksrörelse åt Seskarön m. m.

(4:e avd.)
I eu inom andra kammaren av lierr O. TV. Lövgren väckt motion nr 

•it d liar hemställts, att riksdagen dels ville såsom lån till det planerade 
företag, som skulle övertaga Sandviks sågverk å Seskarön inom Neder- 
torneå kommun, bevilja eu summa av högst 400,000 kronor, dels vidare 
godkänna det kontrakt, som träffats mellan Nedertorneå sockens industri- 
kommitté och domänstyrelsen, med den förändringen, att timmer av mindre 
än G tums toppdiameter icke ingar i leveransen, eller, om detsamma skall 
ingå, betalas enligt genomsnittliga priset för sulfatmassaved, dels slutligen 
att priset för samtliga dimensioner justeras så, att utgångsläget vid ett 
piis av 10.15/- för i furubattens blir för sågtimmer med 6" toppdiameter 
31.3 öre i stället för av domänstyrelsen föreslagna 34.- o. s. v.; eller 
ock, om riksdagen anser den vägen till frågans lösning fördelaktigare, att 
domänstyrelsen erhåller i uppdrag att driva rörelse vid Sandviks sågverk 
i ungefärligen samma omfattning som i motionen skisserats.

Vidare har herr J. P. Dahlcn m. fl. i eu inom samma kammare väckt 
motion, nr 314, föreslagit, 1) att riksdagen måtte hemställa till Kungl. 
Maj.t att till 1929 års riksdag inkomma med förslag till förslagsanslag 
jämte plan för domänstyrelsen att omedelbart igångsätta sågverksrörelse å 
Seskarö; samt 2) att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte hem
ställa, att Kungl. Maj:t pa grund av redan verkställda utredningar i ären
det ellei, därest dessa skulle anses böra ytterligare kompletteras, efter 
\ erkställd sådan komplettering snarast möjligt för riksdagen framlägger 
förslag till anläggande av eu statens egen träförädlingsindustri i Norr
botten avseende, ej mindre att mildra clet nuvarande nödläget bland denna 
1 andsdels arbetarbefolkning, än även möjliggöra ett bättre tillgodogörande 
av statens skogsprodukter inom detta län.

I fråga om de skäl, motionärerna anfört till stöd för sina framställ
ningar, får utskottet hänvisa till motionerna.

Tvivelsutan har genom nedläggandet av rörelsen vid de båda sågverken 
på Seskarön (Granvik och Sandvik) situationen för den till cirka 1,300 
personer uppgående öbefolkningen blivit synnerligen bekymmersam. Öns 
innevånare hava tidigare i huvudsak haft sin försörjning från sågverks- 

Bihang till riksdagens protokoll 1929. 6 sand. 19 M/t. (Nr 23.) r,s4 sy

Utskottets
yttrande.
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rörelsen, härav omkring ett femtiotal egnahemsbyggare, vilka i förhopp
ning om sågverksdriftens fortsatta bestånd gjort sig bofasta på ön. Öns 
isolering och de ringa möjligheterna till annat inkomstbringande arbete 
kunna ej undgå att skärpa svårigheterna. För den av skatter redan förut 
hårt tyngda fastlandsbefDikning — mestadels mindre jordbrukare, hant
verkare eller andra inkomsttagare i knappa omständigheter som bildar 
gemensam kommun med ön, måste ock fattigvårdsbördoma bliva synner
ligen tryckande. Det synes alltså finnas anledning att staten ägnar sär
skild uppmärksamhet åt det ovedersägliga nödläge, som inträtt för befolk
ningen å Seskarö.

Motionsvis har nu framförts tanken på sågverksdriftens fortsättning vid 
Sandvik genom ett nybildat aktiebolag med tidigare anställda tjänstemän 
och arbetare som huvudintressenter samt dettas stödjande medelst stats
anslag. Utskottet finner redan av principiella skäl betänkligt att förorda 
statshjälp på sätt, som begärts, och tveksamheten ökas med hänsyn till 
hysta tvivel, huruvida syftet med understödet skall ernås genom ett före
tag med de ekonomiska förutsättningar, som synas vara att påräkna. Gent
emot det alternativt framkomna yrkandet på igångsättande av eu statlig 
sågverksrörelse på Seskarö kan invändas att, i den man överhuvud eu 
statens träförädlingsindustri finnes böra igångsättas, det lärer vara önsk- 
ligt att detta kan ske under gynnsammare betingelser för en rationell 
framtida drift än de, som här torde föreligga.

Enligt vad utskottet inhämtat, hava emellertid vederbörande myndig
heter sin uppmärksamhet fäst på Seskaröbefolkningens nödläge, och inom 
socialdepartementet övervägas för närvarande de utvägar av skilda slag, 
som kunna stå till buds för att bringa hjälp; därvid lära ock få ytter
ligare undersökas här motionsvis framförda uppslag om sågverksdriftens 
återupptagande antingen i direkt statlig form eller ock under statens eko
nomiska medverkan.

I avvaktan på denna utrednings slutförande anser sig utskottet böra 
hemställa,

att de av herrar Lövgren och Dalilén m. 11. i ämnet 
väckta motionerna (II: 313 och 314) ej må av riksdagen 
bifallas.

Stockholm den 1 mars 1929.

På statsutskottets vägnar:

S. IT. KYAUNZELTUS.
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Vid förestående ärendes slutbehandling inom utskottet hava närvarit:
från första kammaren: herrar S. 11. Kvarnzelius, A. C. Lindblad, Olof Olsson 

O. Bergqvist, ./. Nilsson i Malmö, C. A. Carlsson i Gävle, N. J. M. Svensson i 
vompersmäla, C. I. Asplund, J>. A. Bergström, K. E. Andersson i Elianton. J. 

( lemedtson och O. A. Ernfors;
från andra kammaren: herrar A. Anderson i Råstock, A. Wiklund i Brattfors 

.V Bengtsson i Norup, O. Olsson i Kullenbergstorp, L. J. Carlsson-Frosterud, P. M. 
Olsson i Blädinge, E. J. Wigforss, J. Olofsson i Digernäs, O. E. F. Järte E G E 
Eriksson i Stockholm, G. Persson i Falla och G. J. Högström.

3

Reservation
av herrar Olof Olsson, Bergqvist, Nilsson i Malmö, Asplund, Bergström, 

Anderson i Råstock, Carlsson-Frosterud, Wigforss, Eriksson i Stockholm 
och Högström, vilka ansett, att utskottets yttrande och förslag bort hava 
följande lydelse:

»Tvivelsutan----------------------------------------------------------------------- Seskarö.
Motionsvis — — medelst statsanslag. Tvekan kan

självklart göra sig gällande om lämpligheten av att med avsteg från eljest 
gängse principer lämna ett statsunderstöd sådant här föreslagits. Alldeles 
bortsett från den situation av allmän nöd och stora svårigheter för den 
enskilde och det sistnämnda gäller ej minst för de många egnaliems- 
ägarna å on som ett totalt nedläggande av sågverksdriften skulle med
föra, måste ock vid frågans bedömande beaktas de stora statliga utlägg 
i form av arbetslöshetshjälp, kommunala skattebidrag m. in., som i ett 
dylikt lage skulle påkallas men som till en stor del kunde besparas, 
därest sådant nedläggande ej behövde ske. Enligt utskottets mening skulle 
eu foitsatt sågverksdrift i här föreslagen form vara ägnad att sporra såväl 
arbetarna som företagets ledning till största möjliga ansträngningar och 
samarbete till företagets fromma samtidigt som det också skulle knyta eu 
del av kommunens övriga innevånare till större samhörighetskänsla och 
intresse för företaget.

Att märka är att planerna på sågverksdriftens fortsättning vunnit ett 
starkt stöd hos länsstyrelsen, som i ett så sent som den 23 november 
1928 dagtecknat utlåtande betonat den säregna arten och betydande räck
vidden av de sociala intressen, det här gällde att skydda, liksom ock de 
stora förutsättningarna för eu fortsatt sågverksindustri på platsen. Läns
styrelsen har också framhållit, att den successiva utflyttning från Seskarö, 
som under alla förhållanden lärer bliva ofrånkomlig, skulle på detta sätt 
försiggå lugnare och utan alltför kännbara påfrestningar för individen och 
samhället.

Utskottet måste för sin del finna dessa av länstyrelsen framhållna syn
punkter förtjäna allvarligt beaktande. Otvivelaktigt skulle ett uppskov
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med definitivt ställningstagande till frågan till eu kommande riksdag ställa 
hela Seskaröns befolkning i nödtvånget att leva av nödhjälpsarbeten och 
fattigvård under ytterligare ett år framåt. Och detta skulle naturligen 
medföra dryga kostnader för staten utan motsvarande valuta, Ett annat 
förhållande, som icke heller alldeles kan lämnas ur räkningen, är, att det 
här gäller befolkningen vid eu av rikets gränser och inom en kommun 
som är bland de hårdast skattetyngda i riket.

Av nu angivna skäl och då, såsom nyss nämnts, ett uppskov med ett 
riksdagens ställningstagande till frågan till ett kommande år sannolikt 
måste komma att öka svårigheterna för planens lyckliga genomförande, 
anser sig utskottet för sin del böra tillstyrka det motionsvis framförda 
förslaget om beviljande av ett anslag av 400,000 kronor för driftens åter
upptagande vid Sandviks sågverk å ön. Beloppet får betraktas som ett 
engångsanslag, avsett att i sin mån bidraga att undanröja de kapitalan
skaffningsvårigheter, som uppgivits utgöra ett väsentligt hinder för planens 
förverkligande. Anslaget skulle komma till användning allenast efter 
Kungl. Maj ds närmare beprövande under förutsättning att betingelser för 
eu fortsatt sågverksdrift befinnas föreligga. En bestämd förutsättning föi 
att staten lämnar sin ekonomiska medverkan i nu angiven utsträckning 
skulle ock vara att trygghet kan vinnas för att det blivande bolaget, ut
över statshjälpen, förfogar över tillräckligt kapital. I övrigt torde lämp
ligen böra uppdragas åt Kungl. Majd att bestämma rörande de villkor, 
soin böra uppställas för beloppets utanordning, liksom ock i vad mån 
framtida återbetalning kan krävas av den sålunda lämnade statshjälpen.

Virke för det planerade företaget har redan utstämplats från kronosko- 
garna. För att ärendets behandling icke må försenas och därmed möjlig
heten att igångsätta sågverket under sommaren 1920 omöjliggöras är 
emellertid önskligt, att domänstyrelsen ma redan innevarande vintei av
verka det för det planerade företagets räkning utstämplade timret, Eu 
dylik avverkning torde icke behöva åsamka staten några förluster, emu 
timret under alla förhållanden kan säljas till andra företagare inom eller 
utom Norrbotten, som där hava sin timmerfångst, Men avverkningarnas 
igångsättande skulle såtillvida vara av fördel, som de undei mais och 
april månader skulle lätta på den arbetslöshet, som otvivelaktigt finnes 
inom Kalix och Torne älvars skogsområden och därjämte garanterade före
taget, om det nu kommer till stånd, råvara för sommarens och eu de! 
vinterns behov.

Alternativt har emellertid i de väckta motionerna förutsatts möjligheten 
av ett bemyndigande för domänstyrelsen att fortsätta sågverksrörelsen vid 
Sandvik. Skulle denna utväg befinnas lämpligare ur olika synpunkter, 
anser utskottet, att Kungl. Maj:t bör äga full handlingsfrihet att utan om
gång låta igångsätta sågverksdriften ifraga. Erinras må att domäustyielsen



•Statsutskottets utlåtande Nr 'JU.

redan för närvarande i skilda delar av landet självständigt driver eu rätt 
omfattande förädling av virke från statens skogar.

Under åberopande av det anförda hemställer utskottet,

att riksdagen i anledning av de av herr Uövgren även* 
som herr Dahléu in. ti. i ämnet väckta motionerna (II: 313 
och 314) må för budgetåret 1929/1930 under riksstateus 
femte huvudtitel såsom bidrag för fortsättning av sågverks- 
driften å Seskarö bevilja ett reservationsanslag av 400,000 
kronor, att efter Kuugh Maj:ts närmare beprövande an
vändas under förutsättning att betingelser för eu dylik drift 
befinnas föreligga».



RIKSDAGENS PROTOKOLL
1929. Andra kammaren. Nr 16.

Tisdagen den 5 mars.
Kl. 3.30 e. m.

§ 1.
Justerades protokollen för den 26 och den 27 nästlidna februari.

§ 2.

Herr statsrådet Lundvik avlämnade Kungl Maj:ts propositioner:
nr 158, angående godkännande av den internationella konventionen den 8 

november 1927 om upphävande av förbud och inskränkningar i avseende å in
försel och utförsel in. m.;

nr 160, med förslag till förordning angående Svenska skeppshypotekskassan 
m. m.;

nr 162, angående upphävande av förordningen den 15 maj 1925 (nr 117) 
angående restitution av sockerskatt eller befrielse från sådan skatt för socker, 
som använts vid tillverkning av exportvaror; och

nr 163, med förslag till förordning angående ändring i vissa delar av för
ordningen den 15 november 1907 (nr 117) om frihamn m. m.

Dessa propositioner bordlädes.

§ 3.
Föredrogos var för sig Kungl. Maj:ts å kammarens bord vilande proposi

tioner; och hänvisades därvid
till statsutskottet propositionerna:
nr 151, angående reglering av Sala—Gysinge—Gävle nya järnvägsaktiebo

lags skuld till staten; och
nr 152, angående efterskänkande av återbetalningsskyldigheten beträffande 

till ledamöter av vattenfallsstyrelsen oriktigt utbetalta dyrtidstillägg;
till bankoutskottet propositionen, nr 153, angående understöd åt förre järn

vägsarbetaren Magnus Fredrik Fröbom;
till statsutskottet propositionerna:
nr 156, angående godkännande av avtal angående rätt till dämning vid Älv

karleby kraftstation m. m.; och
nr 157, angående avskrivning av viss del av statslån till Klintehamn—Roma 

järnvägsaktiebolag; samt
till behandling av lagutskott propositionen, nr 159, med förslag till lag om 

ändrad lydelse av 13 § i lagen den 27 juni 1924 angående införande av lagen 
om förmynderskap.

Andra kammarens protokoll 1929. Nr 16. 1
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överläggningen förklarades härmed avslutad. Herr talmannen gav propo- Ang. anslag 
sitioner dels på bifall till utskottets hemställan i förevarande punkt med god- till undersök- 
kännande av utskottets motivering, dels ock på bifall till den vid punkten 
fogade reservationen; och fann herr talmannen den förra propositionen vara arbeten å vissa 
med övervägande ja besvarad. Votering begärdes likväl av herr Anderson i inmutade om- 
Råstock, i anledning varav efter given varsel följande voteringsproposition råden. 
upplästes och godkändes samt anslogs: (Forts.)

Den, som vill, att kammaren bifaller statsutskottets hemställan i punkten 
29 av utskottets förevarande utlåtandet nr 10 med godkännande av utskottets 
motivering, röstar

Ja;
Den, det ej vill, röstar

Nej;
Vinner Nej, har kammaren bifallit den vid punkten fogade reservationen.
Sedan kammarens ledamöter härefter intagit sina platser samt voteringspro- 

positionen blivit ännu en gång uppläst, företogs omröstning med tillämpning 
av uppresningsförfarandet; och befanns därvid flertalet hava röstat för ja
propositionen, vadan kammaren bifallit utskottets hemställan i förevarande 
punkt med godkännande av dess motivering.

Punkterna 30 och 31.
Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 32.
Lades till handlingarna.

Punkterna 33—35.
Vad utskottet hemställt bifölls.

Punkten 36.
Lades till handlingarna.

Punkten 37.
Utskottets hemställan bifölls.

§ 10.
Till behandling upptogs nu statsutskottets utlåtande, nr 23, i anledning av Ang.igång- 

väckta motioner om igångsättande av sågverksrörelse å Seskarön m. m. sättande av

I en inom andra kammaren av herr Lövgren väckt motion, nr 313, hade 
hemställts, att riksdagen, ville dels sasom lan till det planerade företag, som m’ mm
skulle övertaga Sandviks sågverk a Seskarön inom Nedertomeå kommun, be
vilja en summa av högst 400,000 kronor, dels vidare godkänna det kontrakt, 
som träffats mellan Nedertorneå sockens industrikommitté och domänstyrel
sen, med den förändringen, att timmer av mindre än 6 tums toppdiameter icke 
mginge i leveransen, eller, om detsamma skulle inga, betalades enligt genom
snittliga priset för sulfatmassaved, dels ock slutligen besluta att priset för 
samtliga dimensioner justerades så, att utgångsläget vid ett pris av 10.15/- för 
7 furubattens bleve för sågtimmer med 6" toppdiameter 31.3 öre i stället för 
av domänstyrelsen föreslagna 34.- o. s. v.; eller ock att riksdagen ville, om
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Ang. igång- clen ansåge den vägen till frågans lösning fördelaktigare, i skrivelse till Kungl. 
sättande av anhålla att domänstyrelsen erhölle i uppdrag att driva rörelse vid Sand-
å Seskarön Vlks sågverk i ungelarligen samma omiattnmg som i motionen skisserats.

m. m. Vidare hade herr Dahlén m. fl. i en inom samma kammare väckt motion, 
(torts.) nr 3i4; föreslagit, 1) att riksdagen måtte hemställa till Kungl. Maj:t att till 

1929 års riksdag inkomma med förslag till förslagsanslag jämte plan för do
mänstyrelsen att omedelbart igångsätta sågverksrörelse å Seskarö; samt 2) att 
riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte hemställa, att Kungl. Maj:t på 
grund av redan verkställda utredningar i ärendet eller, därest dessa skulle 
anses böra ytterligare kompletteras, efter verkställd sådan komplettering sna
rast möjligt för riksdagen framlägga förslag till anläggande av en statens 
egen träförädlingsindustri i Norrbotten, avseende ej mindre att mildra det 
nuvarande nödläget bland denna landsdels arbetarbefolkning, än även att möj
liggöra ett bättre tillgodogörande av statens skogsprodukter inom detta län.

Utskottet hemställde, att ifrågavarande motioner ej måtte av riksdagen bi
fallas.

Vid utlåtandet var emellertid fogad reservation av herrar Olof Olsson, Berg
kvist, Johan Nilsson i Malmö, Asplund, Bergström, Anderson i Råstock, 
Carlsson-Frostcrud, Wig forss, Eriksson i Stockholm och Högström, vilka an
sett att utskottet bort hemställa, att riksdagen i anledning av ovanberörda 
motioner måtte för budgetåret 1929/1930 under riksstatens femte huvudtitel 
såsom bidrag för fortsättning av sågverksdriften å Seskarö bevilja ett reserva
tionsanslag av 400,000 kronor, att efter Kungl. Maj :ts närmare beprövande an
vändas under förutsättning att betingelser för en dylik drift befunnes före
ligga.

Sedan utskottets hemställan föredragits, anförde:

Herr Anderson i Råstock: Herr talman! I denna fråga befinner jag mig i 
den lyckliga situationen att endast behöva öppna debatten. Vi ha nämligen 
här i kammaren, särskilt på norrbottensbänken, sakkunniga på detta område. 
Jag skall därför inskränka mig till att delge kammaren de motiv, som varit 
ledande för mig, då jag gått att taga ställning till den motion, nr 313, som 
väckts av herr Lövgren, och den fortsättning, kan jag säga, av den motionen, 
som innefattas i motionen nr 314 av herr Dahlén m. fl.

I det ena fallet yrkas, som kammarens ledamöter behagade finna, på ett di
rekt anslag; i det andra fallet föreslås, att riksdagen skall besluta hemställa 
till Kungl. Maj :t att till innevarande års riksdag komma med förslag om åter
upptagande av sågverksdriften på Seskarö.

Jag skall så be att få säga, att vi, när vi behandlat frågan i utskottet, tagit 
den så grundligt som vi kunnat. Vi ha tagit motionen med det allvar, som 
den verkligen förtjänar. Det gäller ju här en isolerad ö uppe i Bottniska 
viken, där befolkningens huvudnäring eller rent av enda näring varit den såg
verksrörelse, som bedrivits av ett finskt bolag där på Seskarö. Vi hava för
hört oss hos olika myndigheter. Jag kan nämna, att vi ha resonerat med do
mänstyrelsens chef. Jag kan vidare nämna, att vi ha ansett oss böra taga sa
ken så grundligt, att vi uppvaktat herr statsrådet och chefen för socialdepar
tementet. Vi fingo vid det tillfället även företräde inför hans excellens herr 
statsministern. För att icke göra någon orätt vill jag säga. att vi fingo det 
intrycket vid besöket hos de båda regeringsledamöterna, att regeringen visade 
ett ganska stort intresse för att icke säga ett mycket stort intresse, men att 
det tydligen var mycket av principiella skäl, som låg bakom, då man inte an
såg sig böra lägga fram något förslag i den riktning, som vi då hemställde om,
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nämligen i samma riktning som riksdagens beslut i fråga om det mycket om
debatterade kalixförslaget. När vi gingo ifrån uppvaktningen, voro vi en 
erfarenhet rikare. Jag vill säga, att jag är icke den, som vill underlåta att 
fästa avseende vid sådant. Den erfarenheten innebar, att ett statsråd nog har 
stora möjligheter att verkställa utredningar men att han också har stora skyl
digheter att iakttaga tillbörlig varsamhet. Jag sade, när vi gingo ifrån stats
rådsberedningen, där vi fingo träffa de båda regeringsledamöterna, till en 
kamrat från utskottsavdelningen, landshövding Kvarnzelius, att det vore väl 
mycket märkvärdigt, om vi inte skulle genom att ställa ett kapital på 400,000 
kronor till förfogande kunna uppmuntra regeringen att anstränga sig till det 
yttersta för att hjälpa denna befolkning. Den vägen kom jag att gå på. Jag 
blev sedan ensam i utskottsavdelningen ledsamt nog, men det befanns, att det 
i utskottet inte gick att hålla ihop positionerna, utan att flera av utskottets 
ledamöter delade min uppfattning, att något måste göras och göras snart för 
denna befolkning, som tryckes så hårt av sågverksdriftens nedläggande, och 
jag vågar tillägga, för den kommun, som utgör den administrativa enhet, i 
vilken Seskarö är inordnad. Skatterna ha sprungit i höjden ofantligt. Man 
räknar med att man får lov att komma upp till för nästkommande år, om 
ingenting göres, en skattesiffra, som låter hart när otrolig; den rör sig näm
ligen omkring 30 kronor per bevillningskrona. Nä.r man sedan därtill lägger 
en vägskatt, enligt av motioniirerna lämnad upplysning, av 80 öre och en 
landstingsskatt, som uppgår till 3 kronor 16 öre, så förstår man. att situatio
nen är sådan, att kommunen inte kan hjälpa de arbetslösa på Seskarö, utan 
staten måste träda in för att räcka dem en hjälpsam hand på det ena eller 
andra sättet.

Jag vill då säga, att säkerligen en mycket stor del av det anslag, som här 
är begärt av herr Lövgren, använt på vanligt sätt till motarbetande av arbets
löshet, icke skulle giva någon som helst valuta, praktiskt taget. Helt annat 
bleve det, om man valde den av reservanterna föreslagna vägen och ställde ett 
anslag på 400,000 kronor till Kungl. Maj:ts förfogande. Kungl. Maj:t skulle 
själv fatta beslut om vad som skall göras. Man kan komma fram till antingen 
det alternativ, som innebär, att det skall bildas ett bolag, som skall taga upp 
sågverksrörelsen, eller till, om det befinnes lämpligare, att via domänstyrelsen 
igångsätta denna rörelse. Skulle det senare, alternativet komma i fråga, bleve 
det icke något direkt utlägg för staten. Jag anser det emellertid absolut ofrån
komligt för uppnående av ett positivt praktiskt resultat i detta fall, att man 
lämnar dessa pengar, som reservanterna vilja ställa till Kungl. Maj :ts förfo
gande. Då bleve det möjligt att vinna en mycket god sak. Man kommer ett 
helt år tidigare, under förutsättning att det nu kommer att bli något av, och 
man kan börja avverka däruppe i skogarna det redan utstämplade virket, som 
från domänstyrelsens sida är avsett att ställas till sågverksdriftens förfogande.

Jag har velat särskilt framhålla den synpunkten. Jag tror. att om man 
kände till hur det är i en fattig landsbygdskommun, så skall man ha ett ovan
ligt hårt sinne, om man inte skall kunna vara med om att gå in för att hjälpa 
denna fattiga skärgårdsbefolkning där uppe, när man vet, att läget är så oför
delaktigt som man från motionärernas sida gjort gällande. När man vet. att 
det sågverk, som det är fråga om att sätta i gång under den ena eller den 
andra formen, är modernt och att det också fås för en synnerligen billig pen
ning, att det är strängt taget det billigaste förvärv av en sågverksanläggning. 
som man överhuvud taget kan räkna med. då tycker jag. att man gör klokt. 
om man låter Kungl. Maj:t ytterligare undersöka denna sak. Om det befin
nes, att det går att göra något därav, på sätt som länsstyrelsen och andra myn
digheter ifrågasatt, handlar man rätt, om man sedan sätter igång företaget. 
Vi kunna inte vara betjänta med att uppdraga åt Kungl. Maj:t att under tiden

Arg. igäng - 
sättande av 

sågTvrlisrörelse 
å Ses ka rön 

m. in. 
(Forts.)
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till nästa år se på detta, när det nu ligger så till, att man kan vinna ett helt år 
genom att ställa pengar till förfogande.

Detaljerna komma andra talare att beröra. Jag skall, herr talman, icke ge 
mig in på dem, utan jag inskränker mig till att yrka bifall till reservationen.

I detta yttrande instämde herrar Törnkvist i Karlskrona, Eriksson i Stock
holm och Nilsson i Örebro.

Herr Sandström: Herr talman! Som norrlänning och f. d. norrbottning
anser jag mig böra yttra några ord i det föreliggande ärendet.

Då i äldre tider och ända fram mot världskrigets utbrott industrier av en 
eller annan anledning måste nedlägga sin verksamhet, vare sig det var på 
grund av fallissemang eller tryckta konjunkturer, var detta händelser, som 
gingo tämligen smärtfritt förbi för våra statsmakter. Ute i landet förspordes 
icke mycket om sådana tilldragelser. De väckte mest ett lokalt ortsintresse. 
Detta berodde naturligtvis på, att staten vid den tidpunkten ännu icke behövt 
träda hjälpande och stödjande till i fråga om beredande av arbete för arbets
lösa. I stort sett existerade då icke någon officiell arbetslöshet, utan den en
skilde individen var hänvisad till självhjälp i huvudsak. Nu ha ju så småning
om förhållandena utvecklat sig mycket annorlunda än förr. Genom den om
fattande arbetslöshet, som den s. k. fredskrisen efter kriget medfört, har sta
ten med naturnödvändighet måst träda mycket kraftigt till och försöka bereda 
arbete åt de många tusentals arbetslösa, som då tyvärr kommit till. Detta var 
en verksamhet, som enligt min mening var fullkomligt nödvändig, och som 
ännu måste fortsätta. I de gamla tiderna, då en industri nedlades, försvunno 
ofta arbetarna så småningom från platsen. De sökte sig andra anställningar 
eller försökte få annat arbete i samma ort där de bodde. Så småningom bort
eliminerades de för sin hemkommun, som ju alltid får bära följderna av en 
industris nedläggelse, och arbetarna blevo försörjda på annat sätt, som de 
själva ordnade om. Numera, om en industri nedlägges, blir förhållandet 
icke så, utan arbetarna stanna i allmänhet kvar på platsen och avvakta åt
gärder av statsmakterna, som skola kunna bereda dem nytt arbete. De säga, 
som den berömde fransmannen: »Här är jag och här stannar jag.» Och då
är det underförstått, att »här bör jag hjälpas, så att jag får min bärgning som 
förut». Det är ganska naturligt detta, och det är också numera vida svårare 
än förr för arbetarna att själva skaffa sig anställning, då arbetslösheten förut 
är så omfattande, och det plus, som uppstår, när en industri nedlägges, blir 
ofta av ödesdiger art för den trakt, där företaget är beläget.

Beträffande nu speciellt arbetarna på Seskarö, ha de även ett annat skäl 
att åberopa sig på, varför de stanna kvar och avvakta händelsernas gång där
uppe på sin ö. Vi hade för några år sedan något, som kallades »ropet från 
Kalix». Det ropet hörsammades av riksdagen, och där uppstod en ny, statligt 
understödd trävaruindustri. Det är naturligtvis detsamma, som seskaröborna 
nu åstunda och som i riksdagen väckts motioner om. Jag är naturligtvis med 
om, att åtgärder skola vidtagas för att på något sätt stödja och hjälpa dessa 
arbetare, men då man skall bestämma sig för att gå in för beskaffenheten av 
den hjälpen, torde man också i någon mån få taga i betraktande karaktärs
arten hos dem, som skola hjälpas, då man går att avgöra på vad sätt detta 
skall ske. Jag minns, att jag för några år sedan satt och lyssnade i radion. 
Det var en middagsstund. Det pågick en kvinnokongress i Stockholm, det var 
något som rörde sig om tidningspressen, och många voro rätt upprörda. Emel
lertid fällde en finsk dam ordagrant följande yttrande med sin finska accent: 
»De äro nog icke Guds bästa barn, dessa pressmän.» Då blev jag förargad 
och lade ned luren. Jag hade ej den uppfattningen om vår duktiga och dug
liga journalistkår, och allra minst som ett generaliserande omdöme. Men i
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dessa dagar har jag kommit att tänka på, att om hon i stället fällt det där '9^; 
uttrycket om sina landsmän på Seskarö, skulle hon kanske bättre ha slagit t^gWT)Cgr^itt 
huvudet på spiken. Det förhåller sig nämligen så, att under årens lopp bär £ Seskarön 
man i Norrland trott sig finna, att arbetsnedläggelser förekommit oftare på m.m.
Seskarö, och kanske utan att vara så särdeles starkt motiverade, än. på andra (Forts.)
håll inom industrien i Norrland. Jag vill dock ej nu mycket bläddra i Seskarös 
historias blad. Jag vill endast i förbigående vidröra en händelse, som inträf
fade i Norrbotten en gång, då landshövdingen i Luleå måste göra ett besök å 
Seskarö för att samtala med arbetarna därstädes och söka bringa dem till för
nuft i en viss oroande situation. Han ansåg sig nämligen då böra vara åtföljd 
av icke mindre än två bataljoner norrbottniska bajonetter. Nu kan man ju 
säga, att den gången användes större våld än nöden krävde, och det är även 
min uppfattning. Ingen blodsutgjutelse å ön av något slag förekom, varken 
före eller efter den händelsen. Men att så sent som i tjugonde århundradet en 
landshövding av sådan anledning överhuvud måste besöka en ort i sitt höv- 
dingedöme och därvid vara åtföljd av soldater, det talar icke till fördel för 
den ortens befolkning. Och därför har man fått den uppfattningen, att det 
var ej så bra, som det skulle vara, vid detta tillfälle. Nu får man hoppas, och 
det är sannolikt, att de oroliga element, som då voro samlade, så småningom 
ha sig omvänt och bättrat. Och för övrigt, för mitt ståndpunktstagande i sa
ken spelar det ingen roll, vad det är för befolkningselement, som befinna sig på 
Seskarö. Om de också skulle vara de mest tvättäkta ryssbolsjeviker, så vill 
jag ändå icke som svensk man undandraga dem hjälp, om de äro i nöd. Men 
det är just fråga om arten av den hjälp, som skall lämnas, som blir beroende 
av det jag nyss i förbigående nämnde om. Det har motionerats om, att där
uppe skall sättas i gång sågverksindustri igen. Därvid har talats om två alter
nativ, det ena statligt sågverk och det andra på sätt och vis ett statligt subven
tionerat sågverk genom lämnande av större förlagslån för dess igångsättande.
Jag tror för min del, att en sågverksindustri på Seskarö icke blir ett. bärande 
företag. Att inrätta en statlig sågverksindustri, den tanken tycker jag skall 
vara alldeles utesluten, därför att där finnes verkligen erfarenhet, och den er
farenheten är icke fördelaktig för statlig industriverksamhet och minst stat
lig sågverksindustri. Det gjordes ett mångårigt experiment med statlig såg
verksindustri i piteåtrakten, men det gav stora förluster, och resultatet blev, 
att rörelsen måste nedläggas. Det är därför ej skäl att upptaga den tanken.
Men även en statssubventionerad sågverksindustri, som skulle utgöra ett eget 
företag, tror jag ej skulle bli ekonomiskt lönande på Seskarö. Jag har hört, 
att det uppgjorts ekonomiska kalkyler för en sådan industri av en erkänt fram
stående fackman på området, och de kalkylerna ha visat, att det skulle upp
stå en viss årlig förlust på denna drift. Därvid torde han icke ha räknat med 
en viss omständighet, som man i detta sammanhang måste fästa ett visst av
seende vid. Det är den omständigheten, att i denna trakt med dessa arbetare 
måste man räkna med ett antal strejker betydligt större än vid sågverksindu
strier på andra håll, där det finnes gamla skolade fackföreningsmän, som små
ningom fått i blodet, att avtal skola hållas i helgd, och sköta sina fackförenin
gar, som de skola skötas, vilket jag icke tror alltid har varit förhållandet på 
Seskarö. Jag menar, att om man gör upp en kalkyl för detta företag, måste 
man räkna med den förlust, som skulle uppkomma vid tid efter annan inträf
fande arbetsinställelser. Administrationen och utgifterna för underhåll av 
byggnader måste löpa, även om ej sågen går, och detta gör, att det uppstår 
större deficit eller överhuvud taget ett sämre ekonomiskt resultat, om man ej 
har lika säker arbetsfred som på andra håll inom industrien. Jag tror således, 
att det ej är rätta sättet att lösa denna fråga och hjälpa arbetarna på Seskarö 
att åvägabringa en trävaruindustri i någon form, utan jag tror att man måste
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söka finna andra framkomliga vägar, och att det då skulle bli Kungl. Maj ds 
regering och länsstyrelsen i Norrbottens län, som skulle vidtaga åtgärder, som 
kunde finnas lämpliga och ändamålsenliga.

Som man vet, består befolkningen på Seskarö av olika lager. Först ha vi 
en kategori jordbrukare, som icke i det här sammanhanget äro direkt berörda. 
Sedan ha vi, som jag tror, en del finska medborgare, således arbetare, som vis
serligen bo där och kanske också ha familjer där, men som icke torde inneha 
svensk medborgarrätt. Jag vet ej, hur många de äro. men det skall finnas ett 
antal sådana. Sedan är det den stora kontingenten av svenska arbetare, som bo i 
kaserner eller arbetarbostäder, och så är det eu kategori arbetare, som byggt 
egna hem. Av alla dessa tycker jag, att det bör fastslås, att de, som ha egna 
hem ordnade, böra i första hand hjälpas genom att det blir arbete ordnat i de
ras hemtrakt, sålunda på själva ön. Jag har hört, att det ej är omöjligt, att 
några arbeten kunna stå till buds. Det är här en utmärkt lämplig flottnings- 
plats för virke från Torne och Kemi älvar, som skall transporteras söderut. 
Det borde ej bli så litet arbete, och det kanske räcker till dem, som ha egna 
hem ordnade däruppe.

Beträffande de övriga är det åtminstone min uppfattning, att man ej behö
ver vidtaga åtgärder för de finska medborgarna, utan att de kunde få åter
vända till sitt land igen.

Så ha vi de andra svenska arbetarna. Jag tycker ej, att det skulle vara så 
omöjligt, att industrien på fastlandet skulle kunna taga hand om dessa, en 
mindre grupp vid ett verk och en mindre grupp vid ett annat. Varför ej malm- 
fältsindustrien? Den håller på med utvidgningar och skall, efter vad jag 
hört, under närmaste tiden nyintaga folk. Det vpre något att tänka på. Det 
kan naturligtvis uppstå ett problem, att arbetarna behöva hjälp för flyttnin
gen, och då måste kanske understöd lämnas sådana, som äro utblottade. Den 
frågan torde kunna lösas. Det får man ej sätta sig emot, om ej familjerna kun
na flytta på egen bekostnad. Där behöves sålunda möjligen ett mindre anslag, 
men hur stort och av vilken art kan jag ej i dag yttra mig om.

Det här ropet från Kalix på sin tid resulterade i att industrien fick hjälp 
i kalixtrakten. Det åberopas nu som ett skäl för att staten skall gå vi
dare på den vägen och även hjälpa Seskarö. Men det är en ganska stor skill
nad beträffande industrien i Kalix och industrien på Seskarö. På 
fastlandet kunna upprättas större träförädlingsverk. Där kan rörelsen kombi
neras med annan rörelse. Avfallet kan användas från sågverken. Det kan 
ske en viss koncentration av rörelsen, varigenom den blir bärig. Och det är 
min mening, att industrien i Kalix numera bör kunna bära sig. Hade jag 
varit i riksdagen då, hade jag nog röstat för densamma. Dock är det även en 
omständighet, som man ej får alldeles bortse från, och detta är att den stora 
trävaruindustrien i Norrland, som ger sin kolossala tribut till vår handels
balans nu relativt fördelaktiga läge, ej kan so sympatiskt på, att det uppstår 
andra sågverksindustrier, som ha statsunderstöd, och att de ansett detta vara 
en felaktig väg att slå in på. Och man får ej undra på, att herrar industri
män ha den uppfattningen.

Så kommer Nedertorneå kommun och klagar över att den har en så stor 
skattetyngd, och det kommer kanske att bli än värre. Detta är synnerligen 
beklagligt, men jag vill dock erinra om, att det finnes andra kommuner, som 
äro lika skattetyngda och detta till och med i den alldeles motsatta ändan av 
vårt avlånga land. Jag har hört sägas, att det i Blekinge och på flera andra 
ställen i södra Sverige skall finnas åtskilliga kommuner som tyngas av ett 
olidligt skattetryck, och jag känner till en kommun i Jämtland, som är i 
liknande situation. Detta är beklämmande och sådana kommuner behöva stör
sta möjliga bistånd. För närvarande ha vi endast de bestämmelser, som handla
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om understöd till särskilt skattetyngda kommuner, och enligt vilka de få sin 
utjämningsandel av den progressiva kommunalskatten. Det skulle möjligen sågverkfr^M 
behöva beredas en sådan kommun som Nedertorneå något mer anslag än det å Se-skarön 
vanliga, och torde det då ankomma på vår regering att i detta hänseende vid- m. m. 
taga särskilda åtgärder, om så visar sig möjligt. I varje fall bör en sådan (Fort».; 
kommun stödjas på allt sätt, som kan ske med tillämpning av författningarna, 
gällande lagar och förordningar.

Ja, jag anser, herr talman, att seskaröarbetarna böra få tämligen klart 
besked och det så snart som möjligt, att det icke blir någon sågverksindustri 
på Seskarö och att de sålunda hänvisas till andra utvägar att skaffa sig sin 
utkomst och att därvid de böra erhålla all den hjälp av statsmakterna och deras 
organ, som är möjlig.

Herr talman, jag ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr Lövgren: Herr talman, mina damer och herrar! Jag kan ju redan
från början medge, att förutsättningarna för att på nytt bygga upp en industri 
på Seskarö ligga litet sämre till, än då det var fråga om Kalix, beroende på 
att man inom Nedertorneå kommun har en mera heterogen befolkning än vad 
man hade i Kalix. Ty där var man praktiskt solidarisk, hela kommunen, 
omkring kravet och önskan att få en sågverksindustri i gång. Men om jag 
tänker efter, vilket kapital det rör sig om här, så kommer jag till det resultatet, 
att det ändock bör vara ganska lätt att solidarisera tillräckligt folk inom Ne- 
der-Torneå kommun omkring den här frågan, för att den skall få en lika solid 
grund, som man hade i Kalix. Det gäller ju ändå icke att anskaffa större 
kapital än 400,000 kronor. Och det bör ju gå, vilket vi visat i en bilaga till 
min motion. Jag har visat, att det finnes folk, som har god vilja att solidari
sera sig omkring ett återupprättande av Sandviks sågverk. Jag fick för några 
dagar sedan ett brev från arbetarna på Seskarö, i vilket de uttalade sig såsom 
mest gynnsamt stämda till det alternativet, som gick ut på, att domänstyrelsen 
skulle sätta igång sågverksrörelse där. Men de förklarade, att i händelse man 
inom riksdagen ej kunde få majoritet för den synpunkten, vore de villiga att 
acceptera den andra linjen, som innebär, att man skulle gå till väga som man 
gjorde beträffande Kalix. När man skall fatta ståndpunkt till den saken, är 
det uppenbart, att den första fråga, som man ställer sig är denna: finns det 
förutsättningar för en lönande sågverksindustri på Seskarön? Enligt mitt 
sätt att se är detta fallet. Att Sandviks sågverk blivit nedlagt, beror ingalunda 
på att företaget icke gick med förtjänst, utan på att Kemibolaget hade gått in 
för en koncentration av sin drift till Karihaara på finska sidan och vidare på 
att man hade en viss svårighet att skaffa stock till en så stor produktion av 
sågat virke, som man tidigare haft. Direktör Möller säger i ett brev till lands
hövding Malm uppe i Norrbotten följande: »När jag våren 1921 tillträdde
min befattning i Kemibolaget, så hade vi fem sågar i gång. I juli 1925 stop
pade vi Kalliosågen vid Simoälvens mynning, och nu bli vi tvingade att stoppa 
Sandvik och Räyttä-sågarna för att uteslutande koncentrera sågningen^ vid 
våra här i Kemi varande sågverk, Karihaara och Laitakari, vid vilka sågar 
vi hava två stora ångcentraler, vilka giva ånga och kraft till våra i Karihaara 
varande cellulosafabriker, och kunna vi då på bästa sätt utnyttja vårt sågav- 
fall.» Direktör Möller talar i fortsättningen om svårigheterna att skaffa stock 
för en så stor produktion som Kemibolaget tidigare haft av sågat virke; den 
uppgick för år 1927 till 68,000 standards. Samtidigt med igångsättandet av 
den nya sulfatfabriken ville man minska produktionen av sågad vara till c:a
50,000 standards och öka produktionen av pappersmassa.

Kemibolagets koncentration ssträvanden ha således gått ut icke enbart över 
Sandviks sågverk på Seskarö utan också över Kallio — ett stort sågverk —
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Ang. igång- och Räyttä. Detta senare, som var dömt att läggas ned, brann upp i somras, 
s'^wtorörelseoc^ aHtså definitivt borta.

å Seskarön* Sandviks sågverk har uppenbarligen icke gått dåligt. På en förfrågan som 
m.m. jag gjorde hos kommunalnämndens ordförande i Nedertorneå om vilka kommu-

(Forts.) nalskatter Sandvik hade betalt under de sista åren, svarade man också att
Sandvik under de senaste åren betalt skatt 24,090 kronor, 18,050 och 52,800 
kronor — plus fastighetsskatt. Det finska Kemibolaget har för aktieutdelning 
betalat skatt för 14,750, 15,000 och 14,760 kronor under samma tid. Det är 
således icke riktigt, när man säger, att det icke finns förutsättningar för en 
lönande sågverksdrift på Seskarö. Detta säger sig också självt, om herrar
na vilja ögna på den karta vi här ha ett ögonblick. Här ligger Seskarön med 
Sandviks sågverk. Här går Bottniska viken in på ett djup av 17 meter, 
på vissa ställen 14 meter, och i hamnen vid Sandvik till ett djup av 11 meter. 
På grund härav blir hamnen öppen 2 ä 3 veckor längre än vilken annan hamn 
som helst uppe i Norrbotten. Dessutom är hamnen utomordentligt välskyddad. 
Vare sig det gäller timmermagasinering eller utlastning har man den ypper
ligaste hamn, som över huvud kan begäras.

Sedan är det fråga om sågverkets tillstånd. I detta avseende bör nämnas, 
att det finns där två stycken moderna ramar, en av en äldre konstruktion och 
ett ganska modernt kantverk. Denna treramiga såg har framställt upp till
10,000 standards årligen, och varje fackman vet, att om man med ett sågverk 
på 3 ramar kan framställa en så stor kvantitet årligen, är det ett betyg på att 
sågverket befinner sig i mycket gott skick. Under sådana förhållanden är det 
precis som att hitta pengarna, när man får köpa sågen för 115,000 kronor. I 
priset ingå bostäder, alla i bruk tagna inventarier, sågen som den är och allt 
som över huvud är förenat med densamma. Jag är ganska säker på att eu 
motsvarande anläggning icke kan skapas ny för ett mindre kapital än 400,000 
kronor. Och jag är nästan förvissad om att icke heller det beloppet räcker. 
Följaktligen måste tack vara det ringa kapital, som kommer att ligga bakom 
själva anläggningen, ränteutgifterna bli så låga, att detta mer än väl 
evalverar den nackdel, som ligger i att sågverket icke kan avsätta flisen, av
fallet, såsom kolflis till sulfatfabrikerna. Alldeles omöjligt är det dock natur
ligtvis icke. Men jag har räknat med, när jag skrev motionen, att man icke 
kan avsätta avfallet annat än som bränsleflis. Som sådant har det emellertid 
ett värde av c:a 6 kronor pr standard och bidrager till att öka ränta
biliteten.

Om man sedan kommer in på den fråga, som den siste ärade talaren berörde, 
nämligen om befolkningen på Seskarön och dess kvalitet, så skulle jag vilja 
säga, att arbetarna vid Sandviks sågverk icke varit inbegripna i flera kon
flikter, genomsnittligt sett, än arbetarna vid sågverk i Norrland i allmänhet. 
Konflikten år 1925 bottnade i en önskan att »strejka bort» den nuvarande 
disponenten. Men sedan man fått resonera om saken en smula, bilades denna 
konflikt, och därefter har det, såvitt jag vet, icke förekommit någon konflikt 
alls.

Vidare är det icke riktigt, såsom den siste ärade talaren gjorde gällande och 
som herr Järte säger i en ledare i Svenska Dagbladet i dag, att det finns en 
massa med »rödfinnar» på Seskarön. Under de senaste åren har nämligen 
Kemibolaget, väl inseende den situation som skulle uppstå på ön, medverkat till 
att arbete beretts de finska undersåtarna på den finska sidan, och från att ha 
varit 200 finska undersåtar boende vid Sandvik för 3 år sedan är det nu endast 
ett 20-tal kvar av dem. Och detta är folk, som bott på den svenska sidan ett 
30-tal år, som ha egna hem där, som äro befryndade med svenska medborgare 
och som känna sig som svenskar och icke ha någon önskan att komma tillbaka 
på den finska sidan. Man kan sålunda utan tvivel eliminera bort talet om att
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Seskaröbefolkningen skulle uteslutande eller huvudsakligen bestå av röd-
finnar. .... .. . . sågverksrörelse

Även om så vore, spelar det väl för övrigt icke den största rollen i detta sam- d sesharön 
manhang. När jag efter valrörelsen tog upp denna fråga eller rättare sagt m. m. 
antog en inbjudan, som jag fick från Nedertorneå sockens .industrikommitté (Fort*, 
att samarbeta i syfte att få Sandviks sågverk igång, gjorde jag detta i minst 
lika hög grad ur synpunkten av befolkningens på fastlandet intressen. Ty 
hurudan blir situationen i Nedertorneå kommun, om man går in för nedläg
gande av Sandviks sågverk? Ja, skatten beräknas nu i år uppgå till 20 kronor 
30 öre pr bevillningskrona. Därtill skall man lägga SO öre pr vägfyrk, 3 kro
nor 16 öre i landstingsskatt och så kronoskatten ovanpå detta. För närvarande 
har man dock att repartisera skatten på 8,000 bevillningskronor i runt tal. 
Bevillningskronornas antal har sjunkit från över 20,000 år 1922 till litet över
8,000 nu, men blir Sandvik nedlagt helt och hållet, kommer man att ha blott 
cirka 4,000 bevillningskronor kvar, och såvitt jag förstår kommer minst hälf
ten av den bevillningsbara inkomsten att gå åt till skatter. Den situationen är 
naturligtvis ohållbar.

Jag kan för min egen del icke förstå dem, som gå in för programmet att av
folka Seskarö och säga nej till återupprättande av industrien därstädes. Jag 
kan icke förstå dem ur saklig synpunkt och ännu mindre ur nationell synpunkt. 
Excellensen Trygger höll i första kammaren ett anförande år 1927, när vi be
handlade frågan om hjälpen till Kalix, och jag skulle vara glad om regeringen 
i dag ville ha samma åsikt som utrikesexcellensen 1927. Situationen är nu 
analog, och hans uttalanden måste kunna tillämpas i mycket högre grad nu än 
fallet var i Kalix vid den tiden. Hans uttalande lydde: »Jag för min del har
vid många tillfällen i denna kammare uttalat den meningen, att pa samma 
sätt som den enskilda företagsamheten bör få vara befriad från statens för- 
mynderskap, så bör den också å andra sidan icke göra anspråk på statens hjälp, 
ifall den har råkat i svårigheter. Det är den principen jag ansett att man bör 
följa. Emellertid kommer jag trots detta att rösta för utskottets hemställan 
därför, att det här icke är fråga om att understödja ett företag utan om att 
hjälpa en befolkning i en landsända och särskilt i en landsända, som ligger vid 
rikets gräns. Det är en fosterländsk plikt att göra ett försök att hjälpa här
vidlag. Olika sätt kunna tänkas, på vilka denna hjälp skulle kunna lämnas. 
Regeringen har i sitt förslag försökt med ett sätt, och när vi läsa utskottets 
förslag finna vi, att utskottets tillstyrkan av 2 miljoner kronor gjorts bero
ende av att i övrigt erforderliga handlingar kunna anskaffas och att ett beslut 
i enlighet med utskottets hemställan icke innebär någon subvention in natura 
till företaget på det sätt, att domänstyrelsen skulle nu eller framdeles behandla 
detta företag annorlunda än andra företag. Nu är det mycket möjligt, att man 
icke kan bringa upp de penningar, som ytterligare behövas, och att således det 
som regeringen avser icke låter realisera sig. Ja, då får man taga upp saken 
på nytt för att se, om man kan lösa frågan på något annat sätt. Att ödelägga 
en landsända, att beröva en landsända vid rikets gräns dess befolkning, är 
emellertid för mig så främmande att jag icke kan första, hur herr Stendahl, 
som enligt min åsikt i sitt anförande framförde många kloka ekonomiska grund
satser, har kunnat komma fram med ett sådant, förslag.»^ Och så yrkade herr 
Trygger bifall till statsutskottets förslag om hjälp till Kalix.

Jag trodde verkligen, när vi behandlade denna fråga under höstens lopp och 
jag och några andra voro de första som uppvaktade den nya regeringen, att vi 
skulle få hjälp. Det gick också mycket raskt att få ett par legater uppsända 
till Seskarön för att på ort och ställe sätta sig in i frågan. Man sände nämligen 
upp generaldirektören i domänstyrelsen och byråchefen Cassel. Det var den 
5 oktober i höstas, som vi inlämnade vår skrivelse, och redan den 9 oktober
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Ang. igång- voro de ute på ön tillsammans med landshövdingen i Norrbottens län för att 
J%verk«ri£Le diskutera frågan på ort och ställe. Men sedan har det blivit dåligt före. Jag 

ä Seskarön or verkligen att jag, om jag ville vara elak, kunde säga en hel del beska saker 
m. m. till regeringen. Men jag skall icke göra detta, därför att jag hoppas, att rege- 

tKorts.) ringen i elfte timmen dock skall inse, hur stark den linje är, som jag förfäktar,
och förklara sig acceptera det som ligger i reservationen.

Men i och med detta kommer jag in på frågan om själva grundvalen för före
taget. Och då måste jag säga, att det icke är lätt att skapa en solid grundval 
för ett företag, när man har domänstyrelsen som den huvudsakliga råvaruleve
rantören.. Jag förstår så väl domänstyrelsens syn på saken -— efter allt som 
är talat i riksdagen om att de affärsdrivande verken uteslutande skola vara 
affärsdrivande och icke få visa några sociala hänsyn. Men antag, att det vore 
ett enskilt konsortium eller låt oss säga en enskild man, som ägde 65 procent 
av skogstillgångarna uppe i Norrbotten, och denne enskilde kom och förklarade, 
att han absolut icke hade några sociala förpliktelser, trots att han äger så stor 
del.av ravarutillgangarna. Jag är ganska säker om att även i de mest konser
vativa läger här i landet skulle man säga till honom: du får lov att veta hut 
en smula; äger du 65 procent av tillgångarna, så måste du ha ett visst socialt 
ansvar. Men domänstyrelsen känner sig icke ha ett sådant ansvar utan vill 
bara uppträda affärsmässigt. Vi ha i min hembygd ett ordspråk, med vilket 
vi karakterisera folk, som det är svårt att göra upp en affär med. Vi säga 
nämligen, att »det ur som att köpa korv av en hund». Så ungefär har det va
rit, när det gällt att köpa timmer från domänstyrelsen på rimliga villkor. Vi ha 
diskuterat saken i veckor. Jag skall villigt medgiva, att domänstyrelsen lade 
fram olika alternativ, två förslag till kontrakt, där man förklarade sig bered- 
villig att leverera 750,000 kubikfot, såsom vi begärt. Och den ena typen av 
kontrakt, som vi accepterade, är ur principiell synpunkt utomordentligt bra, 
därför att den anknyter till priset å den sågade varan på ett smidigt sätt och 
repartiserar förtjänsten, när sådan uppkommer, mellan leverantören av skog 
och företagaren. Men jag kan icke medge, att kontraktet i den utformning det 
fick under förhandlingarna i höstas är sådant, att det är möjligt att skapa en 
verksamhet, på grundvalen av detsamma och vara säker på att man skall gå i 
land med sin uppgift. Den viktigaste invändningen mot kontraktet är att 5" 
och 5.5 timmer ingår i leveranserna. Nu är det praktiskt taget omöjligt att 
annat än i enstaka undantagsfall såga 5" och 5.5" timmer med förtjänst. Inom 
Kalixbolaget har det^gjorts en mycket vidlyftig utredning om timmervärdena, 
en utredning som ansågs behövlig, när man skulle gå ut i den öppna marknaden 
och skaffa erforderligt timmer utöver det som man fick enligt kontraktet med 
staten. Dessa kalkyler visa, att 5" timmer måste man med nuvarande priser 
sälja med en förlust av 75 kronor 74 öre pr standard, 5.5" timmer med en förlust 
av 30 kronor 93 öre och 6" timmer med en förlust av 7 kronor 8 öre. Det är 
först när man når upp till 6.5" dimensioner, som man kommer på plussidan och 
får någon valuta för sågningen. I det ursprungliga förslaget ville domän
styrelsen också, att man skulle acceptera eu medellängd för timret av 16'. Efter 
många om och men fick man äntligen upp medellängden till 17'. Det finns 
enrelleitid ett.enda företag i Norrbotten, som sagar 5" och 5.5" timmer, nämli
gen Robertsvik invid Luleå. Jag träffade disponenten för detta sågverk, när 
jag var uppe i Norrbotten för en 14 dagar sedan, och han förklarade, att de kal
kyler, som vi uppgjorde, stämde överens med det resultat, han själv kommit 
till, och att de skulle upphöra med sågning av 5 1/2 tums timmer. Jag tycker 
därför, att det är ganska märkligt, att man från domänstyrelsen icke "skall 
kunna fa ett kontrakt, som ligger i niva med vad som .är gällande för de övriga 
sågverken däruppe. Ty det säger sig självt, att skall man gå ut med den stoek- 
sagade varan i marknaden och sälja den, måste stockarna någorlunda ligga, i
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kvalitetsnivå och dimensionsnivå med de vid de övriga sågverken i närheten Ang. igång- 
sågade stockarna. Är det icke så, är det ju klart, att man har ett handikap tätande ar
redan Iran början. ^ # % Setkarön

Jag skall icke mera gå in på detta om kontraktet med domänstyrelsen, men „j m 
jag skall med hänsyn till den opposition mot långfristiga kontrakt överhuvud, ; 
som förts ifrån vissa håll här i riksdagen och även utanför riksdagen, bo att 
få säga några ord i anknytning till ett anförande, som hölls av herr Enhörning 
i första kammaren under årets remissdebatt. Jag fick en skrivelse från ord
föranden i Kalixbolaget, vilken analyserat herr Enhörnings anförande, och jjå 
jag tror, att det är av stor vikt, att vi äro på det klara med vad som verkligen 
är faktiskt i målet, både för målets egen skull och för bedömande av andra sa
ker, skall jag tillåta mig att anföra vad vår styrelseordförande här meddelat.
Han säger: »Vid remissdebatten den 17 januari 1929 har herr Enhörning kland
rat den föregående regeringen för det stöd, den lämnat vid återupprättandet av 
två industriföretag, nämligen träindustrierna vid Kalix och Töre, under för
menande dels att dessa åtgärder äro till skada för andra träindustrier, dels att 
deras syfte, arbetslöshetens stävjande, i stället borde hava realiserats genom an
läggandet av en hamn för Haparanda stad.

Vid bedömandet av detta ärendes behandling måste man hålla i sikte, att 
regeringen stod inför den svårlösta uppgiften att bringa varaktig hjälp åt en 
efter förhållandena i översta Norrland talrik befolkning, som oförskyllt kom
mit i nödläge. Herr E. kan icke mena, att denna uppgift skulle ha blivit för 
framtiden löst genom påbörjandet av ett uthamnsbygge för Haparanda stad.
Med hänsyn särskilt därtill att det varit regeringens oavvisliga plikt tillse, att 
denna bygd genom att göras beboelig på sätt och vis räddat åt vårt land, måste 
de vidtagna åtgärderna betraktas såsom synnerligen väl funna, i det de genom 
hjälp till självhjälp givit befolkningen möjligheter att på den egna orten kunna 
genom produktivt arbete förtjäna sitt levebröd.

Herr E:s bekymmer föranledas av det intrång, som den återupprättade in
dustrien befaras komma att göra på sydligare träindustriers råvaruförvärv i 
Norrbotten. Att herr E., stödjande sig på satsen 'man är sig själv närmast’, 
på detta sätt reagerar å egna och andra trävarumäns vägnar, är ju ganska na
turligt. Men det är också tillbörligt, att saken betraktas ur en allmän både 
ekonomisk och mänsklig synpunkt, och det är först och främst regeringens plikt 
att anlägga en sådan. Gör man det, så finna vi i första hand vad som ovan 
sagts om skapandet av möjligheter för en betydande landsdels befolkning att 
överhuvud taget finnas till, men även att genom dessa åtgärder det betydande 
kapital, som redan förut nedlagts på de industriella anläggningarna vid Kalix, 
räddas från förintelse och åter göres produktivt. Med all säkerhet kan herr E. 
icke räkna på att någon regering kan låta påverka sig av den motivering, som 
herr E. framför, att underlåta vidtaga åtgärder till främjande av industri i 
Norrbotten, därför att timmersläpen från kronans norrbottensskogar till Sunds
vall och andra sydligare trävarudistrikt därigenom bliva kortare. Det är till 
och med möjligt, att myndigheterna anse det allmännas intresse peka åt mot
satt håll, att i görligaste mån bevara norrbottensskogama åt den norrbottniska 
industrien. Därpå tyda åtminstone en del resolutioner, som under det gångna 
året utfärdats av länsstyrelserna i både Norrbottens och Västerbottens län.

Drager man nu konsekvenserna av herr E:s resonemang, befinnes det bottna 
i ett krav på att anläggningarna vid Kalix skola stå outnyttjade och att det i 
dem nedlagda kapialet icke någonsin skall få göras räntebärande. Ty även 
om enskilda skulle upptaga verksamheten, bleve dess virkesbehov detsamma, 
och de sydliga trakternas virkesköpare skulle då få tåla obehaget att vid krono- 
auktionerna i Norrbotten möta en ny, hungrig konkurrent, som givetvis i sin 
mån skulle bidraga till att pressa upp de redan uppdrivna priserna. Det må
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Ang. igång- undras, om herr E. skulle föredraga detta framför den nuvarande ord-
sättande av nill^GIl

“TseskZt 911/ nu regeringen ansett sig ha fullgoda skäl att lämna en återuppstånden 
m. m_ kalixindustri sitt stöd, kan den väl ej rimligen klandras för att detta gives i så 

(Kort».) pass verksam form, att det skapar en solid grund för industriens strävan att 
leva och fylla sin uppgift. Att döma av diskussionen i kamrarna den 15 feb
ruari 1928 var den övervägande meningen både bland dem, som tillstyrkte och 
som avstyrkte regeringens äskanden, den, att företaget nog ändå komme att stå 
på väl svaga fötter. För att taga ett exempel biträdde herr Lindhagen livligt 
förslaget och lovade att nästa år, då han väntade sig äskanden om nytt under
stöd åt samma industri, lika villigt lämna sin anslutning därtill.

Det är då enbart glädjande, att herr E. har en motsatt mening och till och 
med förespår, ’att kalixindustrien kommer att erhålla en stor vinstmarginal’ 
varför åtminstone inga bekymmer behöva hysas för de medel, staten dels sat
sat dels utlånat. Herr E. bör anteckna ännu en anledning till tillfredsställelse, 
att tanken på statsdrift ej blivit verklighet, utan företaget organiserats som 
en självständig enskild affär, ty säkerligen hyser herr E. den åsikten, att 
detta hellre än under statsdrift är ägnat tillförsäkra företaget en ledning, som 
är utrustad med den 'fackkunskap och klokskap’, som herr E. är fullt be
rättigad att hoppas på.

Som stöd för sin mening att i denna sak en olämplig frikostighet visals, 
lämnar herr E. en del uppgifter om virkeskoncessionen till Kalixbolagct, vilka 
i vissa fall icke äro med verkligheten överensstämmande. Detta gäller såväl 
uppgörelsens tillkomst som innehållet däri. För att ej opinion skall bildas 
mot företag av likartad innebörd, är det på sin plats att här meddela rättelse.

’Det har uppgivits', säger herr E., 'att regeringen själv tog hand om denna 
uppgörelse och helt enkelt avkopplade domänstyrelsen, till vilken kontraktet 
överlämnades för underteckning av båda parter och med instruktion att full
följa detsamma å statens vägnar.’

Denna uppgift är icke riktig, och det borde ej berett herr E. någon svårighet 
att pröva dess vederhäftighet, innan den framfördes till landets representanter 
som ett klander mot regeringen. I själva verket förhåller det sig så, att do
mänstyrelsen uppsatte och den 25 oktober 1926 till regeringen överlämnade två 
alternativ till kontrakt om leverans av virke till kalixindustrien. Prisen i 
kontrakten voro grundade på genomsnittet av de priser, som erhållits vid auk
tionerna i Norrbotten under åren 1924, 1925 och 1926, och såsom basispris för 
en uppåt glidande skala av dessa noterades ett försäljningspris av £ 13.5/- 
för furubattens, kr. 215 för sulfatmassa och kr. 220 för sulfitmassa, allt från 
Härnösands skeppningsdistrikt, vilket ansågs motsvara marknadsläget vid 
tiden för kontraktets avfattande.

När ärendet behandlades i riksdagen, hade trävaruprisen gått upp och mas
saprisen gått ned. Av detta tager sig herr E. anledning att uppställa en jäm
förelse över vad kalixbolaget och andra trävarubolag få betala för sågtimret. 
Men denna jämförelse blir haltande redan därigenom, att herr E. icke med 
ett ord omnämner, att kalixbolaget har att för råvaran erlägga tilläggspris 
för varje 10-shillings, som battenspriset under utskeppningsåret överstiger 
nyssnämnda grundpris. Ännu mer förryckes jämförelsen genom en absolut 
tystnad om bolagets skyldighet att under alla omständigheter betala det fulla 
grundpriset för råvaran, huru lågt försäljningspriset för den färdiga varan 
går ned. Sålunda måste bolaget, som marknaden nu ligger till, lösa sulfat
veden med omkring 30 öre per kubikfot, ehuru marknadspriset är blott 21 öre, 
och sulfitveden, vilken det ej ens självt kan förädla, utan måste avyttra med 
förlust, med omkring 40 öre, ehuru marknadspriset är omkring 42 öre. Så
ledes har bolaget att för de två sistnämnda virkessortimenten betala ett pris.
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som är resp. 40 % och 25 / högre än som betingas i den öppna marknaden. 
Herr E. är en så erfaren affärsman, att han inför denna bristande reciprocitet 
i ett affärsavtal måste medgiva, att domänstyrelsen förstått att utomordentligt' 
väl tillvarataga sitt intresse, och beträffande de siffror, herr E. anför på tal 
om sågtimmerpriset, förefinnas också felaktigheter. I stället för sågtimret 
1928 ’lär ha kostat 40 ä 44 öre per cylinderkubikfot fritt vid sågverket, mot
svarande 30 öre per flottningskubikfot’, har det i själva verket kostat respek
tive 51.02 och 39.45 öre vid utsorteringsbommen, således omkring 30 % mera 
än herr E. upplyser om.

Ej heller har regeringen föreskrivit domänstyrelsen, vilken medelkubikfot 
det levererade virket skulle hålla. Förhandlingarna om kontraktets detaljbe- 
stämmelser utgingo från en medelkubik för sågtimret av 6 1/2 cylinderkubik
fot. Emellertid uttrycker domänstyrelsen sina betänkligheter att hålla denna 
kubik under hela kontraktstiden, då det var svårt att med säkerhet överblicka 
förhållandena under en längre tid framåt än 10 år. Domänstyrelsen ville där
för ej binda sig vid högre medeldimension än 6 cylinderkubikfot för den sista 
femårsperioden. För bolaget, som då var konstituerat, vädjade den 28 mars 
1928 dess styrelse till statsministern under hemställan att erhålla vederlag i 
någon form, för så vitt praktiska skäl hindrade domänstyrelsen att medgiva 
den ursprungligen förutsatta virkesgrovleken. Statsministern hävdade emel
lertid domänstyrelsens handlingsfrihet och avböjde varje underhandling med 
bolagets fullmäktige om andra villkor än dem, domänstyrelsen funne för sig 
bekväma. Enahanda är förloppet vid tillkomsten av basispriset för prisberäk
ningen av sågtimret. De tidigare förhandlingarna rörde sig om en något högre 
siffra, men sedan domänstyrelsen bestämt sig för att notera den £ 13 5/-, kunde 
från bolagets sida ingen ändring utverkas hos regeringen. Dessa detaljer från 
underhandlingarna anföras här för att ådagalägga, att det är domänstyrelsen, 
som dikterat villkoren, och icke, som herr E. vill påstå, regeringen, som efter 
domänstyrelsens avkopplande givit instruktion om ett visst kontrakts full
följande å statens vägnar.

I sin vidare framställning kommer herr E. med den felaktiga uppgiften, att 
kalixbolaget skulle beträffande kvalitetsrisken ha det annorlunda och bättre 
ställt än andra köpare av kronostämplingar. Uppgiften är riktig- till en fem
tondel, och det är en ganska låg sanningsprocent. Det första året utdrevs 
nämligen det stämplade virket genom domänverkets försorg, emedan bolaget 
då icke var konstituerat, så att intet annat organ var härför tillgängligt. Men 
under de följande 14 åren har bolaget att mottaga virket på rot liksom varje 
annan köpare av kronostämplingar och löper därvid samma risk för felbedöm
ning av dolda skador i veden som varje annan skogstaxerare. Till och med de 
träd, som befinnas vara vrakträd, åligger det köparen att utfälla.

Med denna redogörelse har avsetts ådagalägga, att den politik, som av rege
ringen tidigare följts och av fjolårets riksdag biträtts i fråga om kalixindu- 
strien, icke är så avvita, som av herr E:s inlägg i årets remissdebatt kan för
modas, varför fog saknas att därur hämta hållbara skäl för förvägrandet av 
liknande stöd åt industrier i liknande läge.»

Jag ber kammaren om ursäkt för att jag tar tiden i anspråk så länge, som 
jag gör, men det beror därpå, att jag anser det vara nödvändigt en gång för 
alla att i riksdagens protokoll få utsagt, vad som egentligen var innehållet i 
det avtal, som träffades mellan kalixbolaget och domänstyrelsen om leveran
sen av virke. När herr Enhörning är rädd och säger, att kalixbolaget kommer 
att få ett alldeles för fint timmer jämfört med andra, för hög medelkubikfot 
och så vidare, skall jag be att få anföra vad medelkubikfoten på timret från 
Torne älv varit. Jag förfrågade mig nämligen i höstas, då underhandlingar om 
detta kontrakt fördes, hos chefen för Torne och Muonio älvars flottningsförening,
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Ang. igäng- och han säger: »Medelkubikfoten för nedanstående bolag var vid flottning i 
sättande av Torne och Muonio gränsälvar år 1928: för Munksunds A.-B. 8.7 flottnings- 

SaTseskarln * kubikfot, Kramfors A.-B. 8.4 d:o, Trävaruaktiebolaget Svartvik 8 d:o, 
m.m. Norrköpings exporthyvleri 7.7 d:o. Bergbom, Svanberg & C:o 8 d:o, Sävenäs
(Forts.) nya A.-B. 9.5 d:o. Dynäs A.-B. 10.4 rl:o, Kalix träindustri A.-B. 9 d:o och

Törefors A.-B. 8 d:o. Medellängden var mellan 17 och 18 fot. I partierna 
ingår leveranstimmer från enskilda säljare med betydligt mindre medellängd 
och medelkubik än från kronoskogarna. Sågtimmer under 6" toppdiameter 
förekommer endast undantagsvis.» Detta var undertecknat »För Torne- och 
Muonio älvars flottningsförening, von Sydow».

Detta visar, att om domänstyrelsen gått oss till mötes och givit oss en me
delkubikfot på 6" toppdiameter, hade skillnaden icke legat i överkant utan 
legat nära den medelkubikfot, som samtliga hiir företag ha för sitt virke på 
Torne älv. Det är klart, att på kalixbolaget ligger medelkubikfoten litet 
grand lägre än vad den gör på Torne älv. men det är ganska obetydligt. Men 
under sådana förhållanden är det icke svårt att fylla hela det parti, som sand- 
viksbolaget skall ha ifrån Torne älv, eftersom det kommer 6 miljoner kubik
fot ifrån svenska skogar ned på Torne älv, medan vi endast begära 750,000 
kubikfot.

Jag skall icke taga tiden längre i anspråk. Det kan bända, att jag senare 
blir tvungen att gå upp i repliker. Till sist skulle jag emellertid vilja vädja 
till regeringen att acceptera den linje, som innchålles i reservationen. Det för
pliktar icke till något annat än till att driva ut det timmer, som är stämplat 
i höst för det planerade företagets räkning. Om det då vid den undersökning, 
som regeringen gör, visar sig, att det icke finns någon möjlighet att skapa en 
solid grundval för Sandviks sågverk, ja, då må regeringen efter denna när
mare undersökning låta saken förfalla och domänstyrelsen sälja timret till nå
gon annan. Med den brist på sågtimmer, som faktiskt finns för en dol före
tag där uppe i Norrland, beroende på den oerhört hårda konkurrens, för vilken 
de sydligare bolagen utsätta våra företag däruppe, —■ med den brist på såg
timmer, som dessa företag ha, såsom t. ex. Bergbom, Svanberg & Co och andra, 
— är det ingen svårighet för domänstyrelsen att utan förlust sälja det timmer, 
som den driver ut. Går man på bifall till utskottets hemställan, kommer det 
att innebära, att hela frågan om ett återupptagande av driften vid Sandviks 
sågverk skjutes ett helt år fram i tiden. Nu tror jag icke, att det finns något 
bättre sätt att fördärva folk än att skicka dem på nödhjälpsarbete, och därför 
tycker jag, att man icke utan vidare bör avfärda det förslag, som framkommit 
här i motionerna, utan göra ett sista försök att lösa frågan på det sätt, att 
man behåller de 140 ä 150 arbetarna kvar i deras ordnade förhållanden på 
Seskarön. Det blir ett alldeles tillräckligt stort problem det som återstår, 
nämligen att flytta den övertaliga befolkningen från Seskarön, ty man bör 
komma ihåg. att det är ett annat stort sågverk på 6 ramar, som sedan 4 år till
baka är nedlagt, och åtskilligt folk finns kvar däruppe, som haft sitt arbete 
vid detta sågverk. Det blir ett nog stort problem, säger jag, att flytta dem, 
utan att man skall gå till ett ödeläggande av Sandviks sågverk, som ändå 
har förutsättningar —• det vågar jag påstå — återuppstå på grundval av rå
vara från svensk sida och drivas med förtjänst.

Det är icke riktigt, när man här säger, att de upprättade kalkylerna icke 
äro hållbara. Om den föregående talaren ville se litet grand på den utred
ning, som är gjord av Trävaruexportföreningens chef J. L. Ekman, och hans 
kritik över de kalkyler, som äro upprättade av disponenten Nauclér på Seskar
ön, skall han finna, att direktör Ekman å ena sidan i betydligt högre grad 
undervärderar priset på den sågade varan och å andra sidan räknar med högre 
timmerpris än de, som faktiskt föreligga enligt avtalet. Han har räknat med
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en del kostnader för timret, som redan förut ha inräknats av Nauclér i dennes Ang. igång- 
kalkyler. När han räknar med ett pris av 196 kronor per standard för den fattande åt 
sågade varan, räknar han för lågt. Jag vågar påstå, att de 207 kronor per 
standard, som upptagits i våra kalkyler, är ett pris, som säkert håller att räkna 
med i den situation, som nu föreligger. Jag är också säker på att kontrak- (Foru.i
tets priser på råvaran komma att lämna furutimret vid sågbommen i Sandvik 
för högst 54.5 öre per kubikfot i stället för 57 öre per kubikfot, som herr Ek
man räknat med.

Jag skall icke längre uppehålla tiden utan sluta med att framhålla, att vår 
framställning tillkommit av omtanke om den befolkning, som bor i Neder- 
torneå kommun, både den befolkning, som är bosatt ute på Seskarön — av 
dem hava ändå ett 60-tal egna hem — och den befolkning, som är bosatt pa 
fastlandet, vilken senare i hög grad får försörjningsplikt gent emot dem, som 
bo ute på ön, om man ödelägger också Sandviks sågverk. Jag vill därför 
vädja till kammaren att gå på ett bifall till den reservation, som föreligger.
Den innebär ju ingenting annat än att regeringen skall se på frågan ännu en 
gång, innan den definitivt dödsdömer detta sågverk.

Herr talman! Jag ber att få yrka bifall till reservationen.

Herr Dalilén: Herr talman! Frågan om nödläget i Norrbotten har ju år
efter år kommit inför riksdagen utan att man därför har erhållit ett resultat, 
som kan sägas i nämnvärd mån hava hjälpt de arbetslösa där uppe. Att den
na landsända mycket mer än andra har blivit utsatt för rofferi från bolagens 
sida under de senaste åren, är också en sak, som borde vara känd, i synnerhet 
av riksdagens ledamöter. I varje fall bör det i detta sammanhang sägas ut.
Detta faktum har från olika håll allt som oftast omvittnats, icke minst från 
de officiella myndigheterna, när de företagit sina utredningar angående Norr
botten, och det har nu senast även framförts i den motion, som vi ha framläm
nat i detta spörsmål. Det borde enligt mitt förmenande vara ett tillräckligt 
underlag för det krav, som vi ha framställt i vår motion, när den allmänna ar- 
betslöshetsräkningen år 1927 visade, att det i Norrbotten fanns icke mindre än
10,000 arbetslösa. Sätter man de arbetslösas antal i förhållande till hela an
talet människor i räkningskommunerna, finner man, att det i hela landet fanns 
1.46 procent arbetslösa — i och för sig en mycket hög siffra — men att mot
svarande tal för Norrbotten utgjorde 4.91 procent. I den speciella del av Norr
botten. som det här närmast gäller, nämligen Seskarön, är ju också praktiskt 
taget hela befolkningen fullständigt utan möjlighet att själv på något sätt 
kunna försörja sig.

Det har redan nämnts här i (lag, och det är också riktigt, att som en följd 
härav ha fattigvårdsutgifterna inom Nedertorneå kommun innevarande år sti
git till ej mindre än kronor 10:80 per bevillningskrona, och vederbörande myn
digheter räkna med att dessa utgifter till nästa år komma att fördubblas. Det 
är självklart, att de arbetare och småbönder inom kommunen, som överhuvud 
taget fortfarande ha någon inkomst, i mycket hög grad få dessa små inkomster 
ytterligare beskurna genom beskattning. Enligt mitt förmenande är detta 
förhållande givetvis något, som icke kan tänkas fortgå i längden.

Man frågar sig onekligen, hur ett sådant nödläge kunnat inträda i en i varje 
fall på skogsprodukter så rik landsända som Norrbotten. Den egentliga orsa
ken är givetvis den kapitalistiska produktionsordningen, och speciellt i detta 
fall ha rovriddarbolagen kunnat göra sig gällande kanhända i högre grad än 
i någon annan del av landet. Jag skall icke nämnvärt gå in på denna sak, 
men jag behöver endast nämna namnet Ytterstfors-Munksund för att var och 
en skall få en föreställning om hur man handlat och vandlat på detta område 
uppe i Norrbotten. Detta bolag lät ju icke mindre än 54 miljoner kronor för-
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svinna på mindre än sju år, och det kastade därmed ut större delen av arbetar
befolkningen och småbönderna i den nöd och det elände, vari de för närvaran
de befinna sig. Det är detta bolag, som har det verkliga ansvaret för det nöd
läge, som för närvarande råder där uppe.

Detta rofferibolag fick till och med av den dåvarande landshövdingen i Norr
bottens län vid tiden för nedläggandet av sågverket i Karlsborg i en skrivelse, 
ställd till arbetslöshetskommissionen, ett betyg, som jag skall be att få citera 
några rader ur. Han skriver nämligen, att olyckan är. att denna industri vid 
Karlsborg under årtionden utgjort ett spekulationsobjekt, där det gällt att hå
va in snara vinster och stora vinster, och där det icke varit fråga om en 
rationell drift med skäligt underhåll och erforderlig förnyelse etc. Lands
hövdingen tillägger, att sågverket vid Karlsborg, det är hans bestämda upp
fattning, skulle kunnat bära sig, ja, det skulle säkerligen kunna organiseras 
en sund och solid trävaruindustri av sådan omfattning, att största delen av den 
nuvarande industribefolkningen i Kalix där kan finna sin utkomst.

De herrar, som dragit i väg med dessa miljoner från Norrbotten, sitta säker
ligen den dag som är i andra delar av detta land och äro fullgoda och aktade 
medborgare, därest de icke ha ansett sig behöva flytta till ett annat land för 
att finna bättre spekulationsobjekt än de till slut ansågo sig kunna finna uppe 
i Norrbotten. Uppe på Seskarön sitta emellertid för närvarande 1,300 männi
skor, som fullständigt sakna möjligheter att försörja sig. Samtidigt härmed 
blir naturligtvis också ställningen för kommunens jordbrukare fullständigt 
ohållbar, då de få bidraga kanske med hälften av sina inkomster för att täcka 
olika skatteutgifter, som bolagen helt ha dragit sig ifrån.

Statsutskottet, som haft att behandla de motioner, som avgivits med krav 
på vissa åtgärder till hjälp för befolkningen där uppe, har visserligen måst 
erkänna, att situationen på Seskarön är »synnerligen bekymmersam» och att 
det råder »ett ovedersägligt nödläge» där uppe. men utskottets majoritet bär i 
alla fall icke ansett det behövligt afl göra en framställning till Kungl. Maj:t 
för att få till stånd i varje fall en tillfällig hjälp till befolkningen där uppe. 
Utskottet nöjer sig med att framhålla, att vederbörande myndigheter 1m sin 
uppmärksamhet riktad på förhållandena, och att om det möjligen anses, att 
något bör göras, så bör den saken utredas. Min bestämda uppfattning är 
emellertid, att den arbetslösa befolkningen uppe i Norrbotten och i synnerhet 
på Seskarön icke kan vänta på vederbörande myndigheters utredningar.

Det var någon bär i kammaren, som på tal om arbetslöshetsförsäkringen 
framhöll, att de arbetslösa bär i landet tydligen komma att drivas mot en 
bristningspunkt, och att de till slut skulle komma att vidtaga andra åtgärder 
än att vända sig med böner till vederbörande. Det är min livliga övertygelse, 
att så kommer att bli förhållandet, ehuru jag icke tror på allvaret i det utta
landet, när det kommer från det hållet. Det har också i detta sammanhang 
talats om seskaröarbetarna, och jag vill påminna om att dessa seskaröarbetare 
år 1917, när myndigheterna skickade dit militär i stället för att ge dem mat, 
togo saken i egna händer och även tvingade fram, att myndigheterna ganska 
snart kommo att skicka dem mat. Det är tydligen på det sättet, att herrarna här 
i riksdagen vilja framtvinga en sådan situation en gång till, och det är min 
övertygelse, att så kommer att ske, om den politik fortsättes. som hittills har 
förts från riksdagsmajoritetens sida.

Vad beträffar reservanternas uttalanden i vissa delar och vad framför allt 
beträffar herr Lövgrens motion, får jag för min del säga, att jag icke kan 
dela den uppfattning, som där framföres. Herr Lövgren säger bland annat 
i sin motion, att avsikten med bolagsbildningen och med att få arbetarna med 
på aktieteckning är att intressera arbetarna och tjänstemännen genom att eko
nomiskt binda dem vid företaget. Såvitt jag kan förstå, innebär detta ingen-
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ting annat än att man vill försöka att binda arbetarna att utföra ett even
tuellt arbete för en lägre lön än vad de i annat fall skulle kunna erhålla. Det 
är väl tämligen orimligt att begära, att en arbetarbefolkning, isynnerhet vad 
nu gäller den på Seskarön, skulle på något sätt kunna vara med och ekonomi - 
sera ett sådant företag. Det kan, såvitt jag kan förstå, icke ligga något an
nat i detta än att man vill binda arbetarna vid företaget och få dem att utföra 
arbetet för en lägre ersättning än vad de i annat fall skulle kunna få.

Jag har även fått meddelande om att den uppfattning, som vi framfört i 
vår motion, delas av seskaröarbetarna själva. Det är icke fullständigt rik
tigt, som herr Lövgren säger, att dessa arbetare ha tillstyrkt hans alternativ. 
De ha haft ett gemensamt möte, där de enhälligt beslutade att tillstyrka det 
alternativ, som vi ha framfört i vår motion. Det framgår alldeles tydligt av 
deras uttalande, att det endast är under förutsättning, att riksdagen icke skulle 
gå med på detta alternativ, som de tillstyrka vad herr Lövgren framfört i sin 
motion. Det framgår också tydligt av de uttalanden, som blivit gjorda av 
vederbörande myndigheter, att den linje, som vi ha framfört i vår motion, sä
kerligen också är den starkaste och den mest bärande även ur ekonomisk syn
punkt för statens vidkommande.

Jag skulle vilja ställa den frågan närmast till herr Lövgren, hur det är 
egentligen med ställningen för de arbetare, som arbeta i ett liknande företag, 
nämligen arbetarna vid Karlsborg. Dessa arbeta ju i ett sådant kombinerat 
bolag, som herr Lövgren i sin motion föreslagit och som delvis också har stats
understöd. Jag vet icke riktigt, hur det är nu för tillfället, men vid mitt 
besök vid Karlsborg i fjol höstas meddelade arbetarna, att de då fingo arbeta 
för en betydligt lägre timlön än de arbetare, som voro anställda i motsvarande 
yrken i Norrbotten. Är detta riktigt, och vill man genom en liknande åtgärd 
här binda arbetarna, då kan jag absolut icke ansluta mig till en sådan linje. 
Jag förmodar emellertid, att det är riktigt, att det är på detta sätt, att Karls- 
borgsarbetarna få arbeta för en betydligt lägre avlöning än vad deras kamrater 
i liknande yrken få göra. Det förefaller mig, som om det endast skulle bli 
ett nytt sätt att försöka utsuga arbetarklassen, då man bildar dessa kombine
rade bolag och kräver, att arbetarna skola gå in som delägare genom att teckna 
aktier i företaget.

Eftersom det också berörts här i debatten, vill jag slutligen fråga, vad 
egentligen seskaröarbetarnas inställning till olika konflikter har att göra med 
den sak, som vi här i dag behandla. Att arbetarna på Seskarön ha varit rak
ryggade nog att hävda sin ekonomiska ställning gentemot det finska bolaget 
har självfallet enligt mitt förmenande icke något att göra med den sak. som vi 
i dag behandla, lika litet som om dessa arbetare vore finska rödgardister, vil
ket man i dag talar om i Svenska Dagbladet. Skulle det vara så, måste man 
givetvis utgå ifrån den förutsättningen på det hållet, att om arbetarna äro 
radikala och om de ha hävdat sin ställning gentemot bolagen, skulle det vara 
en anledning för riksdagen att icke göra något för att understödja dem. Jag 
tror emellertid, att det var en överflödsgärning från den talarens sida att draga 
fram, att seskaröarbetarna gått ut i konflikt för sina intressen, ty riksdagen 
förklarar ju alltid, att den ser frågorna ur sakliga synpunkter, och den borde 
sålunda ej taga hänsyn till dylika argument i detta sammanhang.

Jag vill slutligen säga. herr talman, att när jag nu yrkar bifall till den 
motion, som vi ha framställt i frågan, gör jag det icke under den förutsättnin
gen eller med den illusionen, att om staten nu skulle anordna en sågverksrö
relse på Seskarön. det skulle ha något med socialism att skaffa. Jag sätter 
för min del icke likhetstecken mellan detta och en eventuell socialisering av 
industrier. Inför det nödläge, som för närvarande faktiskt råder i Norrbot
ten och framför allt på Seskarön, anser jag för min del det vara statens abso-
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luta skyldighet att träda emellan och försöka skaffa befolkningen arbete, ty 
det är dock först och främst arbete, de vilja ha. De taga understöd, när de 
icke kunna få arbete, men få de arbete, är det självfallet detta, som de helst 
vilja ha.

Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till den motion, som jag och mina parti
kamrater ha framburit i denna fråga.

Herr Jiirte: Herr talman! De, som föregående år motsatte sig den form. 
som hjälpen till det betryckta Nederkalix fick, gjorde detta med hänsyn till 
att man här skapade ett betänkligt prejudikat, som skulle få sina konsekven
ser. Det var nämligen lätt att föreställa sig, att med näringslivets ständiga 
utveckling och med det offerväsen, som detta kräver därigenom, att omoderna 
företag få slå igen, och att man koncentrerar och rationaliserar driften, tem
porära rubbningar skulle uppstå i vissa orters arbetstillgång med beklagliga 
följder av arbetslöshet och svårigheter för befolkningen. Om man nu skapar 
ett sådant undantagstillstånd för Norrbotten i egenskap av gränstrakt, så 
kan detta visserligen av skäl, som herr Lövgren anförde, och som excellensen 
Trygger på sin tid gjorde gällande i första kammaren, ha ett visst fog för 
sig. Men ur principiell synpunkt var detta i alla fall det första betänkliga 
steget till att staten skulle träda till och försöka med direkta produktions- 
åtgärder laga de revor, som näringslivets evolution under de sista 150 åren 
överallt har visat sig medföra. Detta var huvudskälet till att åtminstone majo
riteten av högern i denna kammare motsatte sig kalixaktionen år 1927 och 1928.

Konsekvenserna ha heller icke uteblivit. Ännu veta vi icke, hur kalix- 
experimentet kommer att slå ut. För min del hoppas jag, både för bygdens och 
för statsbudgetens skull, att det skall lyckas. Man får se, hur det går. Fabri
ken är icke färdig, så att ännu finns ingenting av erfarenhet att bygga på. 
Icke desto mindre har turen kommit till Seskarön, i det att man begär ett 
extra bistånd för att hjälpa ett där nedlagt sågverk igång igen och för att 
dymedelst bispringa befolkningen. Ingen förnekar det svåra betryck, som 
råder på ön, eller är blind för vad detta betyder för Nedertorneå kommuns 
ekonomi. Men det är alltid så, att vi alla vilja målet: att bistå vederbörande. 
Det är en statens skyldighet både mot den skuldsatta kommunen och mot 
medborgarna i fråga. Men det är fråga om det rätta medlet.

Nu föreligga dock väsentliga skiljaktigheter mellan kalixaktionen och 
seskaröproblemet. För det första finns här icke någon kungl. proposition. 
Man har alltså icke att bygga på annat än vad motionsvis förebragts. Visser
ligen hava vi här hört ett mycket intressant och sakligt föredrag av herr Löv
gren, som efter hand kvalificerar sig att underhålla skogsveckan med dessa 
betraktelser i fråga om virke och flottningsleder o. s. v. Men vi ha icke något 
tillräckligt officiellt material att fota vårt omdöme på. Detta förelåg dock i 
fråga om Kalix. Där tog regeringen ansvaret. Men här har regeringen av
böjt detsamma. Vidare ha vi fått höra i dag från en mycket sakkunnig leda
mot av kammaren, herr Sandström, att han visserligen i motsats till mig och 
andra skulle hava varit böjd för att biträda kalixhjälpen, men dock energiskt 
motsatte sig motsvarande åtgärd för Seskarön, detta på de goda objektiva 
grunder, som han här utvecklade.

Om man väger mot varandra herr Sandströms erfarenhet och herr Lövgrens 
auktoritet, får jag säga, att visserligen kan herr Lövgren säkerligen så små
ningom utveckla sig till en god sågverksdisponent, men herr Sandströms om
döme är väl tills vidare tyngre vägande. Vad som därvidlag spelar en roll 
är, såvitt jag förstår, att när finnarna nedlägga sågverket på Seskarön, hava 
de ekonomiska skäl bärtill. Det är ont om grövre dimension på stock i övre 
Norrland, och det förefaller, som om man på den finska tiden på Seskarön fått
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leva på stock från Finland. Men den utsikten tycks numera vara stängd, ock 
då får man väl följaktligen hämta virket från Norrbotten. Detta möter emel
lertid svårigheter. Vidare kan man icke på Seskarön få till stånd en modern 
kombinerad anläggning sådan som Skogshallsverken i Värmland och Munk- 
forsverken vid Piteå. Det är sant, att Seskarö hamn har vissa fördelar fram
för kringliggande stapelplatser. Men det är också öns enda tillgång. Eljest 
förefaller det vara mindre lämpligt att här bedriva sågverksrörelse. Varför 
skall staten ingripa och vara med om att socialisera dåliga företag?

Sålunda, ser man saken på det viset, förefaller det oklokt att här följa mo
tionärerna. Därför har också utskottets majoritet avböjt deras förslag med 
en mycket välvillig motivering. Det har hänvisat på att myndigheterna hava 
frågan under övervägande. Saken ligger bl. a. under arbetslöshetskommis- 
sionens prövning. Denna har skickat ut några experter för en tid sedan, och 
befolkningen har blivit hjälpt med kontantunderstöd, nödhjälpsarbete ocli fat
tigvård. Beräkningar måste uppgöras för att ordna det för framtiden så, att 
man får en ordentlig plan, hur det skall förfaras med dessa människor på 
Seskarön, som icke utan vidare kunna fortfara att leva där. Det säges. som 
herrarna se i utskottets motivering, att regeringen kan också, när frågan kom
mer upp, taga motionärernas plan under närmare övervägande. Aven den 
eventualiteten är alltså förutsedd i utskottets motivering.

Sedan vädjas det nu som alltid -—• och det är med full rätt — till våra patrio
tiska känslor i fråga om gränstrakterna där uppe. Det hade för visso skäl 
för sig, då det gällde Kalix. Men av den siste talarens anförande framgick 
det tydligt, att ur gränsvaktssynpunkt torde icke Seskarön vara mycket värd, 
utan det skulle kanske snarare kunna tänka sig, att en viss rationalisering av 
befolkningsförhållandena där uppe skulle kunna förvandla Seskarön till en 
bättre utpost för svenskheten och svensk medborgerlig ordning än den hittills 
varit. Jag tror icke, att det antydda argumentet får till den grad överväga 
de principiella och praktiska betänkligheter, som tala mot reservationen till 
förmån för utskottets förslag, att det bör hindra kammaren att här följa stats
utskottets majoritet. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till utskottets för
slag.

Herr Olofsson i Digernäs: Herr talman! Då jag har följt denna frågas be
handling i statsutskottet från början till slut, ber jag här att få säga några ord. 
Jag har stannat för utskottets mening, och det har jag gjort på grunder, som 
hava sagt mig, att det måste vara rätt. Ty jag har själv något sysslat med 
sågaffärer.

Det var ju så, att fjärde avdelningen av utskottet upptog denna fråga med 
mycken välvilja, och att den behandlade motionerna så grundligt som fjärde 
avdelningen överhuvud taget kunde göra. Det har ju redan förut sagts av den 
förste talaren. Men slutet på allt arbete i fjärde avdelningen blev, att man gick 
in för avslag. Endast en representant stod för bifall i den riktning, som re
servationen innehåller.

Efter ett så grundligt arbete på frågan och när man kom till ett sådant slut 
var det nästan litet oförhappandes, om jag så får säga, att i statsutskottet den 
ende i fjärde avdelningen skulle ökas till 10, som nu stodo för reservationen. 
Det skall jag komma till litet senare.

I alla fall framhöll jag min erfarenhet från Jämtland, som jag bäst känner 
till, ty där hava vi en hel del nedlagda sågar. Det har gått den vägen, och 
tydligen har det också varit fallet efter kusten och i andra delar av landet, att 
där icke sågverken gå i sammanhang med trämassefabrikationen och man genom 
denna fabrikation kan upptaga allt avfall från sågverken, vilja icke sågarna 
mera gå, utan den ena sågen lägges ned efter den andra. T Jämtland äro de
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flesta av de mera betydande sågarna nedlagda. Det är endast några få som 
gå och då jämte trämassefabriker. Men för övrigt faller den ena efter den 
andra. Jag kan peka på några stycken. T. ex. vid Trångsviken finnas två så
gar. Den ena är ungefär av samma storlek som den på Seskarön. Den andra 
är något större. Så ha vi Åsarna. Där har varit två sågar. Båda äro ned
lagda. Västerviks såg vid Östersund, som äges av handelsbanken, bär för han
delsbankens räkning drivits 5 eller 6 år men hela tiden med en förlust av 40—
50.000 kronor om året. Nu har den nedlagts. Den får icke gå längre.

Jag fick till svar i statsutskottet, att det går icke att jämföra jämtländska 
förhållanden på detta område med kustförhållandena där uppe i Norrbotten. Jag 
förstår icke, att icke den jämförelsen skall kunna göras. Från t. ex. de här 
två sågarna vid Trångsviken har man icke mer än c:a 20 mil till öppen isfri 
hamn i Norge. De jämtländska skogarna äro av bättre kvalitet än de norrbott
niska skogarna. Det bör vara möjligheter att få mera betalt för det virke, 
som produceras i Jämtland. Det går över till Norge som för ut det. Medan 
sågarna gingo, var det så, att trävaruhandeln gick från Jämtland till snart 
sagt hela Norges städer, som behövde vårt svenska trä, och vidare till Eng
land, Skottland, Holland och Frankrike m. fl. länder, med vilka det finnes di
rekta förbindelser. Att icke det skall vara möjligt att driva sågaffärer från 
Jämtland lika väl som vid Norrbottniska viken, där hamnarna äro frusna 8—9 
månader om året och där sjöfarten kan pågå endast c:a .'5 månader årligen, kan 
jag inte förstå.

Ja, det har, som jag sagt, tett sig så på senare tid åtminstone, att de sågar, 
som icke kunna genom trämassefabrikation tillvarataga sitt avfall och göra 
något av det, de sågarna tvingas bort undan för undan.

Jag har för min del omöjligen kunnat tro, att om en sågverksaffär där uppe 
på Seskarön skall drivas av staten, den affären skall kunna bliva någon lönande 
affär. Det är för mig omöjligt att fatta, att om icke en sågverksaffär kan dri
vas på enskilt initiativ, det skulle vara möjligt för staten att driva den med 
fördel. Jag tror, att det är alldeles omöjligt. Jag tänker, att om staten skulle 
upptaga en sågdrift där på Seskarön, så blir det att langa dit statspengar undan 
för undan. Det är mycket bättre att stoppa i bäcken än i ån. Jag tror icke, 
att det där uppe är förutsättningar för en såg. Den ligger för besvärligt till. 
Det säges, att den säljes så ofantligt billigt. Ja. motionären herr Lövgren sade. 
att det var som att hitta pengar att få denna såg för 115,000 kronor. Då är 
det lätt att hitta pengar. Det är det sannerligen. Ty ett nedlagt sågverk fal
ler så ohjälpligt i pris. att man får bara eu spottstyver sedan. När herr Löv
gren säger, att det här är hittade pengar, så tycker jag, att herr Lövgren själv 
borde bilda ett bolag för att hitta de där pengarna och icke låta staten hitta 
dem.

Så sade herr Lövgren bland annat, att sågen vore av så god beskaffenhet, och 
det visades också av att det kunde sågas 10.000 standard per år på den. Jag 
vill se svart på vitt på den saken, innan jag tror det. Jag tror icke att en såg 
med 3 ramar kan producera så mycket virke. Det är för mig åtminstone så 
gott som ofattligt. Han nämnde att det var en blixtram och så ett par andra 
plan. Men det fordras nog 3 blixtplaner åtminstone för att komma upp till 
den kapaciteten, som han uppgav.

Jag vill upprepa, att det förefaller litet underligt, att när denna fråga så 
grundligt behandlats på fjärde avdelningen, den ende. som där stod för bifall 
till motionerna, skulle kunna få så många med sig i statsutskottet. Men det 
förhåller sig med den saken så, att det är nio socialdemokrater och en biskop 
som stå för reservationen. Att socialdemokraterna gå på den, kan man icke 
förvåna sig över, ty de vilja nu förstatliga så mycket som möjligt. Åtminstone 
vilja de flesta av dem det. Det fanns verkligen en socialdemokrat på fjärde
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avdelningen, som icke gick med reservationen, men de flesta socialdemokraterna Ang. »»dus- 
gå på den. ty för dem ligger saken så, att vi skola förstatliga så mycket som 
möjligt. Att de lyckats lura biskopen med har sin lilla historia för sig. Jag äSestarön
skulle nästan vilja kalla det för ett litet domkapitel. Det är nämligen så, att m. m.
det håller på att byggas en kyrka på Seskarön. Biskopen har naturligtvis att (Fort».)
sörja för sina kyrkor; och skulle nu folket flytta från Seskarön och kyrkan bli 
tom, så kan man förstå, att biskopen icke skulle tycka om detta. Men det lär 
vara så i alla fall. Det var någon, som frågade biskop Bergqvist. om det and
liga behovet av att ha kyrkan på ön var så stort, att det måste bliva en kyrka.
»Nej», sade han, ganska skämtsamt, »det är bolsjevikerna, som ha åstadkom
mit detta kyrkobygge.» »Varför?» »Jo, för att få något arbete.» Icke är det 
ett. allmänt behov, det förstår man. Det är för att de vilja ha ett arbete, det 
må sedan vara sågarbete eller kyrkobygge.

Ja. här har så mycket talats, och ingen lär kunna övertyga, den andre, utan 
man har nog sina fasta utgångspunkter litet var. Jag skall icke förlänga de
batten. Men min bestämda tro är, att skall staten lägga sig till med en såg här, 
då får staten i fortsättningen satsa pengar undan för undan för att få sågver
ket att gå. Det är min bestämda uppfattning. Därför, herr talman, ber jag få 
yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr förste vice talmannen Hamilton: Herr talman! Jag känner alltför
litet till sågverksrörelsen för att kunna bedöma, huruvida det kan vara lönande 
för staten att bedriva sådan rörelse på Seskarön. Men jag lägger icke den ekono
miska synen på frågan, utan det förefaller mig att frågan är uteslutande huru
vida man genom ett riksdagsbeslut skall hjälpa en befolkning i nödläge.

Utskottet har uttalat, att i socialdepartementet överväges, vilka åtgärder kun
na vidtagas från regeringens sida för att bringa hjälp åt den i nödläge befint
liga befolkningen icke allenast på Seskarön utan även inom Nedertorneå för
samling i övrigt. Vore det förmätet att rikta ett spörsmål till socialministern. 
om regeringen har för avsikt att vidtaga åtgärder för att avhjälpa de svåra för
hållandena där uppe i denna landsända och vilka åtgärder regeringen då ämnar 
vidtaga? Ett svar härpå skulle möjligen kunna hava inflytande på det beslut. 
som kammaren kommer att om några ögonblick fatta.

Jag kan förstå, att man med arbetslöshetsanslaget skall kunna förhindra, 
att nöden intränger alltför hårt i en hel del arbetarhem på Seskarön. Men mina 
tanka.r gå även till den övriga befolkningen, både på Seskarön och på fast
landet, som genom industriernas nedläggande har fått så oerhört ökade skatte
bördor. Ty ökningen av skattebördorna sker i oroväckande grad. "\ i hava just 
i detta fall ett typiskt exempel därpå, att vårt kommunala beskattningssystem. 
sådant det i närvarande stund är gestaltat, i längden är ohållbart. Av den se
naste statistiken framgår, att kommunalutskylderna för 1927 hava varit i Neder
torneå församling 16 kronor 13 öre, vartill komma vägskatten 14 kronor 16 öre 
för jordbruket och landstingsskatten 3 kronor 16 öre, sålunda 33 kronor 45 öre 
tillhopa. Dessa sammanlagda skatter motsvara den kommunalskatt som med 
6 kr. utgår i vår huvudstad. Kan man i längden vara med om att sådant sker.''
Just på grund av riksdagens beslut hava dessa bördor lagts på folket därstädes.
Kan man tänka sig, att detta kan få fortgå i den landsändan? År det icke så. 
att det måste hava till följd, att allt burget folk försvinner ifrån landsändan 
i fråga och gör ställningen än värre för de återstående?

I utskottets utlåtande framhålles också, att ett femtiotal egnahemsbyggare 
befinna sig på Seskarön och jag antar en hel del även i landsförsamlingen. Om 
de ha fått egnahemslån av staten, ha de antagligen skuldsatt sig till 5/,6 av fastig
hetens värde och deras egen lilla besparing utgör endast den sista sjättedelen.
De rörliga arbetarna kunna lämna kommunen, under det att lantbruksbefolk-
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Äng. igång- ningen måste stanna kvar och bära de ökade skattebördorna. Detta ur enligt 
■^Trk^bTu mitt förmePa.ncle„ upprörande. Riksdagen, som delvis varit orsaken till att 

^iSexkarön * bördorna blivit så svåra genom att på kommunerna lägga kostnaderna för såväl 
m. m. fattigvård som också skolväsendet m. in., har skyldighet att se till att man gör 

(Fort*.) något för att lätta på bördorna. Jag antar, att därest industrien på Seskarön ned
lägges egnahemslånetagarnas ställen måste så småningom säljas på exekutiv 
auktion. Skall då staten köpa in dem? När staten genom egnahemslån har 
uppmuntrat kolonisationen i Norrland, måste staten so till, att skatterna icke 
köra kolonisterna ifrån deras egna hem. Sådant får väl knappast hända.

Herr Järte ansåg, att man endast bör lägga den ekonomiska synen på frågan, 
med andra ord, lönar det sig för staten att träda emellan? Om en industri kom
mer till stånd på Seskarön, som giver befolkningen arbete och även för framtiden 
hjälper upp skatteobjekten hos kommunerna, är detta vida bättre, än att genom 
arbetslöshetsanslag försöka under en tid hålla svälten ifrån arbetarhemmen, 
vilket ju inte har någon effekt för framtiden. Nu säger man, att man kan inte 
vara med om att en sågverksindustri som icke lönar sig skall förläggas till 
Seskarön. Men enligt reservationen ställer ju riksdagen allenast en del till rege
ringens förfogande. Sedan blir det regeringen, som skall taga i övervägande, 
huruvida det är lämpligt att åstadkomma en industri på ifrågavarande plals. 
Ser man frågan ur ren humanitär synpunkt, finner man att utskottets förslag 
att överlämna åt framtiden att se vilka åtgärder som böra vidtagas icke är till
fredsställande, ty man kan verkligen frukta för, att medan gräset växer, dör kon. 
Med andra ord: Vill man låta de upprörande missförhållanden, som nu finnas, 
vila till framtiden, lämnar man dock befolkningen under tiden i nödläge.

Jag vore tacksam att få höra ett svar från regeringsbänken, ty detta är en 
fråga, som regeringen bör taga i övervägande, och det förvånar mig uppriktigt 
sagt, att regeringen icke mer än den gjort haft sin uppmärksamhet riktad på 
spörsmålet. Regeringen har icke framkommit med förslag för att lindra nöden, 
där nöden behöver lindras.

Såsom frågan nu ligger, herr talman, kommer jag att rösta för reservationen.

Herr Grapenson: Herr talman, mina herrar! Jag är naturligtvis fullt
medveten om att en hel del befogade synpunkter kunna anföras mot en åtgärd 
av det slag, som det här är fråga om, men då jag likvisst för min del har 
skrivit under den Lövgrenska motionen och i övrigt sympatiserar med dol la 
understöd, beror det på följande omständigheter.

Den övervägande delen av befolkningen i Nedertorneå kommun utgöres av 
en idog och präktig bondebefolkning. Industrien på Seskarön uppstod för 20—30 
år sedan utan att denna bondebefolkning gjorde något för att få denna industri 
till stånd. Det ekonomiska utbytet av den industri, som där bedrivits, har inte 
blivit så stort för denna bondebefolknings del, att någon allmännare välmåga 
genom industrien uppstått hos befolkningen. Nu är emellertid denna industri 
slut. Den har flyttat ifrån orten, men bondebefolkningen skall taga. hand om 
dem, som industrien lämnat kvar. genom att bevilja understöd, fattigvård, an
ordna nödhjälpsarbeten och dylikt. Jag anser, att ett sådant förhållande icke 
innebär rättvisa gentemot denna dugliga bondebefolkning. Det är industrien, 
som, med de svenska statsmakternas samtycke, rår för, att denna befolkning 
råkat i detta prekära läge. Att ställningen är svår framgår därav, att man 
där uppe motser en utdebitering på omkring 30 öre per bevillningskrona.

I fråga om kalixindustrien åberopade man, och det med rätta, gränspolitiska 
synpunkter. Här kunde dessa synpunkter med desto större rätt åberopas. Ka- 
lixbygden ligger 5—(i mil från gränsen. Nedertorneå kommun och Seskarön 
ligga omedelbart intill finska gränsen. Befolkningen i kalixtrakten är svensk
talande, befolkningen i Nedertorneå däremot till övervägande del finsktalande.



Det finns, som herrarna veta, en hel del gott folk här i Nordeuropa, vilka på ett 
systematiskt sätt tycks vilja lära vår finnbygds befolkning, att de äro ett för- , 
tryckt och av de svenska statsmakterna förbisett släkte. Den synpunkten delar in
te jag. Den synpunkten delas icke heller av befolkningen. Då riksdagen emellertid 
gått in för kalixindustrien, men kanske avslår Nedertorneå- eller Seskaröfrågan, 
kan man tänka sig, att de personer, som äro måna om utbredandet av denna upp
fattning bland därvarande gränsbefolkning, komma att säga ungefär så här: 
»Ser ni, kalixbygden, det var svenskar det, därför blevo de hjälpta, men ni äro 
finnar och därför skola ni inte ha någon hjälp.» Jag som känner riksdagen 
och dess åskådning, vet ju, att dessa tankar äro fullkomligt främmande för de 
herrar riksdagsmän, som äro tveksamma i denna fråga och som av principiella 
skäl ansett sig böra gå emot densamma. Men jag är icke övertygad om att alla 
där uppe kunna se denna sak på samma sätt som jag. En och annan kan tänkas 
reflektera på en dylik anspelning och tycka sig finna en viss sanning däri. 
Det är sålunda tydligt, att en del gränspolitiska faktorer spela en viss roll 
i en fråga sådan som den föreliggande.

Det är givetvis uppenbart — och det har framhållits här av flera talare — 
att arbetarbefolkningens läge på Seskarön är synnerligen svårt. Man må inte 
undra över om det särskilt för det 50- eller GO-tal ordentliga arbetare, som skaffat 
sig ett eget hem på Seskarön, och det kanske mången gång under stora försa
kelser och svårigheter, måste kännas bittert och svårt inför utsikten att utan 
vidare nödgas lämna sitt hem utan tanke på någon egentlig ersättning för det
samma. Ställningen på nu ifrågavarande trakt är emellertid sådan, att vi inte 
komma ifrån ärendet utan att hjälpa på ett eller annat sätt. De belopp, som 
erfordras för ändamålet, bliva nog icke så obetydliga. Tvärtom jag^tror att det 
blir en rätt avsevärd summa, om man nu överhuvud taget skall gå in för att 
hjälpa och stödja en betryckt del av landet, vilket man ju givetvis enligt min 
uppfattning bör göra.

Jag inlåter mig icke på frågan om företagets ekonomiska bärighet. Den är ju 
redan tillräckligt diskuterad och kommer måhända att ytterligare diskuteras. 
Jag ville för min del framföra dessa synpunkter för att belysa de motiv, som 
föranleda, att jag kommer att rösta för reservationen, och ber jag sålunda, herr 
talman, att få yrka bifall till densamma.

Chefen för socialdepartementet herr statsrådet Lubeck: Herr talman! Att 
seskaröfrågan är ett utomordentligt svårt och ömmande problem, behöver jag 
nu inte tala om för kammaren. Den uppmärksamhet, frågan tilldragit sig vid 
skilda tillfällen, vittnar nogsamt om detta, och jag ber att få bekräfta vad 
herr Lövgren i sitt anförande yttrade, nämligen att man från regeringens sida 
verkligen har ägnat allvarlig uppmärksamhet åt problemet och sökt komma till 
klarhet så långt det överhuvud taget varit möjligt intill nu. När det inte va
rit möjligt för regeringen att framlägga en proposition i ämnet, som herr Löv
gren önskat, har detta berott därpå, att det enligt regeringens mening inte va
rit möjligt att vid denna tidpunkt på året bilda sig en bestämd uppfattning 
om, vilka åtgärder som vore klokast att vidtaga för att komma befolkningen 
där uppe till hjälp. Den tidpunkt, när framställning gjordes, nämligen strax 
efter regeringens tillkomst, och årstidsförhållandena där uppe ha som sagt 
gjort, att det icke varit möjligt att för närvarande komma till klarhet i 
frågan.

Jag skall be att nu — till besvarande jämväl av den interpellation, som herr 
förste vice talmannen, visserligen icke med kammarens medgivande men ända 
med rätt att få svar på den, riktat till mig — få säga några ord om min syn 
på denna fråga, så långt jag hittills kunnat bilda mig någon uppfattning om 
den. Jag ber först att till bestämt bestridande av den uppgift, som herr
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lättande*av framförde hiir under debatten och som tidigare kommit fram i den av
Jgvtrksrfrdee- h°nom Jamte andra väckta motionen, få framhålla, att Ytterstfors-Munksunds- 

äSeskarön bolagets krasch inte har medfört ett sådant nedläggande av produktionen i öv- 
m.m. re Norrland, som synes framgå av herr Dahléns framställning. Enligt vad

(Fom.) jag inhämtat är förhållandet det motsatta. Jag behöver inte här säga att jag
med detta inte på något sätt tar i försvar de åtgärder, som sammanhänga med 
Ytterstfors-Munksundsbolagets krasch. På den sträcka detta bolag arbetade, 
från Haparanda ned till Skellefteå, gäller, att sedan de nu under utbyggande 
varande anläggningarna blivit färdiga, d. v. s. under loppet av detta år. om
fattar sågverksdriften 66,500 standards mot 57.380 standards förut, en ökning 
sålunda på något mer än 9,000 standards. Tillverkningen av slipmassa kom
mer att omfatta 80,000 ton mot förut 37.300 ton, sålunda mer än en fördubb
ling. Cellulosatillverkningen upptages vid tvenne verk, vid Munksund och vid 
Kalix, med en produktion av sammanlagt 53.000 ton. Ökningen av produk
tionsvärdet efter de utbyggnader, som nu sålunda komma till efter Ytterst- 
fors-Munksundsbolagets konkurs, representerar omkring 13.5 miljoner kronor. 
Det kan följaktligen inte sägas, att det genom denna åtgärd skapats förhål
landen av den art som herr Dahlén nyss utmålade, nämligen ökad arbetslös
het m. in. Vad arbetslöshetsläget i övre Norrland för närvarande angår. ha. 
så vitt jag kunnat inhämta från vederbörande ansvariga, förhållandena inte 
utvecklats på det sätt, som herr Dahlén antydde. Denna vinter har varit full 
av liv i skogarna och det har till och med klagats över brist på skogsarbetare 
i övre Norrland under förra delen av vintern.

När nu regeringen gick att pröva förutsättningarna för upprätthållande av 
sågverksdriften på Seskarön, så var det ett par omständigheter, som särskilt 
tilldrogo sig intresset. Den ena var de förhållanden, som sedan lång tid rått 
på Seskarön, befolkningens sammansättning, dess relativa avskildhet från 
socknen, den relativt ringa samhörighet, som enligt vad som omvittnats från 
många omdömesgilla människor alltid rått mellan seskaröbebolkningen och mo- 
derrsocknen. Detta var den ena faktorn, vilken jag emellertid i detta samman
hang icke vill tillmäta någon avgörande betydelse. Den andra frågan var ju. 
huruvida en sågverksindustri på Seskarön överhuvud taget kunde antagas bli 
ett bärkraftigt företag. Det var ju särskilt på den punkten man från rege
ringens sida behövde komma till klarhet för att kunna taga ställning till frå
gan. Regeringen anmodade då en verkligt fackkunnig man, som tidigare, då 
det gällde kalixfrågan, anlitats, nämligen disponenten Ekman, själv tidigare 
chef för Ytterstfors-Munksundsbolaget, att verkställa utredning i saken. Av 
hans utredning framgick, som herrarna kunna so av herr Lövgrens motion, 
att utgifterna skulle överstiga inkomsterna med över 30,000 kronor — från
sett att man inte fick någon förräntning på aktiekapitalet, som man beräknat 
till 300,000 kronor. Det var sålunda en nog så nedslående kalkyl, grundad 
på det kontrakt, som upprättats mellan domänstyrelsen och Nedertorneå in
dustrikommitté, där domänstyrelsen har haft fria händer att låta framlägga 
ett förslag till kontrakt, som den ansåg ur affärsmässiga synpunkter försvar
ligt. Det har ju från skilda håll betygats, att det var den enda grund, på 
vilken man rimligtvis kunde begära, att domänstyrelsen skulle ställa sig.

Det har varit föremål för delade meningar, om detta kontrakt skulle kunna 
jämkas till förmån för industriintresset där uppe. Jag skall lämna det där
hän. _ Man har från domänstyrelsens sida framhållit, att de priser, man får 
för virket där uppe, enligt erfarenheten varit lika goda och i vissa fall bätt
re än de, som skulle framgå av det framlagda kontraktsförslaget, och man har 
därför som sagt från domänstyrelsens sida ansett, att man gått den enda väg. 
som man kunde stå till svars med. nämligen att skapa eu affärsmässig grund 
för kontraktet.
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Den kalkyl, som av direktör Ekman framlades, har sedan varit töremål lör Ang. igång 
granskning från Nedertorneå industrikommittés sida. och det har därvid kom- 
mit fram en del synpunkter i syfte att beräkna industridriften något gynn- ^ saskarön 
sammare, än vad som i den ekmanska kalkylen blivit gjort. Jag tror. att m. ro. 
det kan vara riktigt, att man kan komma till något gynnsammare resultat i (Forts.) 
vissa avseenden än vad den ekmanska kalkylen utvisar. Det har bland an
nat framhållits, att en viss tolkning av kontraktet med domänstyrelsen skulle 
kunna ge en förbättring med c:a 12,500 kronor, och det har vidare sagts, att 
om man kunde få en annan procent gran i virkesleveranserna än som kontrak
tet förutsatte, d. v. s. sänka granprocenten till 15, så skulle detta medföra, en
ligt disponent Ekmans kalkyl, en förbättring med 10,000 kronor. Det har 
vidare sagts även ifrån direktör Ekmans sida, att om man kunde inköpa tim
mer i öppna marknaden, som under vissa förutsättningar tänktes kunna ske 
billigare än enligt långtidskontraktet med domänstyrelsen, skulle detta också 
medföra vissa möjligheter till förbättring.

Å andra sidan får man nog säga, att om man skulle räkna med en varaktig 
sågverksdrift på Seskarön, får man räkna en post i direktör Ekmans kalkyl, 
nämligen den, som gäller avskrivningar på anläggningarna och amortering, till 
eu avsevärt högre kostnad än som gjorts i den ekmanska kalkylen, där denna 
post är upptagen till endast något över 8,000 kronor per år, en siffra, som är 
räknad efter normal avskrivningsprocent på de belopp, för vilka sågverket 
skulle kunna realisationsvis inköpas, men där man vid varaktig drift givetvis 
måste räkna med att kunna till en förnyelsefond avsätta medel, räknat efter 
ett tekniskt värde för förnyelse av helt annan storleksordning. Herr Lövgren 
nämnde själv, att den summa, man i detta fall borde lägga till grund, utgjor
de omkring 400,000 kronor i stället för det angivna realisationsvärdet 115,000 
kronor, vilket ju utgör en rätt så väsentlig ökning. Alltnog, så som saken 
ligger för dagen synes det tänkbart att under gynnsamma betingelser man skall 
kunna få en sågverksdrift. som icke leder till så stora förluster som herr Ek
man beräknat. Men såvitt jag kan finna är det å andra sidan i allt fall san
nolikt, att den kommer att gå med förlust, och under inga omständigheter kan 
den antagas komma att förränta det kapital som skulle tillskjutas, de 400,000 
kronor som äro föremål för motionen här. Detta som sagt såvitt man nu kan 
bedöma frågan och utan att man för dagen kan uttala sig med någon be
stämdhet.

Det har som ett annat alternativ förutsatts, att staten skulle själv upptaga 
sågverksdriften uppe på Seskarön. De principiella invändningar, som kunna 
möta mot en sådan anordning, ligga för kammarens ledamöter i så öppen dag. 
att jag icke skall gå närmare in på dem. Det kan anföras skäl för och emot. 
men även för staten måste ju förutsättningen i ett sådant fall vara. att man 
skall kunna upptaga en drift, som skall kunna drivas med ekonomisk fördel 
för framtiden.

Ett tredje alternativ, som kan tänkas hava vissa förutsättningar för sig. 
skulle vara, att kalixindustrien, som under statens medverkan redan kommit 
till stånd, skulle kunna upptaga driften på Seskarön. Den samdrift, som un
der alla förhållanden förutsättes komma till stånd därigenom a-tt_ avfall från 
sågverksdriften på Seskarön kunde användas för fabriken i Kalix, skulle 
tala för en tänkbar samorganisation mellan dessa företag, och detta är också 
ett alternativ, som man från regeringens sida haft i tankarna. Däremot synes 
herr Lövgren i Nyborg, som väl bör känna förutsättningarna och själv är le
damot av styrelsen för kalixbolaget, icke ansett det vara något som skulle 
tilldraga sig detta bolags intresse eller som skulle hava några större förutsätt
ningar för sig.

Ja. om man sålunda vid övervägande av de olika möjligheterna skulle finna,
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Ang. igång- att det icke finnes förutsättningar för att en lönande sågverksdrift uppe på 
tågverJc8rSrel8e Seska?ön skulle kunna bestå för framtiden, får man naturligtvis icke säga, att 

å Seskarön detta i och för sig skulle vara så överraskande. Det har ju hänt märkligare 
m.m. ting i landet i fråga om nedlagda industrier och under förhållanden där man 

(Forts.) kunnat tycka att betingelserna skulle varit ofantligt mycket bättre. Man får 
därför som sagt icke anse givet, att man med alltför stor styrka kan gå in för 
att upprätthålla en industri, om de ekonomiska betingelserna icke äro tillfreds
ställande. Seskarösågen kom till genom enskild försorg för ett trettiotal är 
sedan och under förhållanden, som med åren visat sig vara nog så vanskliga. 
Det är ett enskilt företag, som skriver ned betydande värden och erbjuder sig 
att slumpa bort anläggningen. Om man ändock skulle anse att de ekonomiska 
förutsättningarna funnes där, skulle det kanske i någon mån kunna förklaras 
av att det varit ett finskt bolag som tidigare drivit sågverket, och att förutsätt
ningarna för ett sådant äro mindre än för ett svenskt. Men vidare får man tänka 
på, att vi här i landet fått lägga ned en rad anläggningar under förhållanden, 
som varit minst lika ömmande som förhållandena äro där uppe, utan att staten 
ansett sig kunna stiga in i någon sådan extraordinär ordning, som här är förut
satt. Jag behöver bara nämna ett namn som Bångbro för att kammarens leda
möter skola förstå, vad jag har i tankarna. Där fann man sig nödsakad att 
på grund av konjunkturförhållanden och inför nödvändigheten av att rationa
lisera lägga ned en betydande drift med många därtill knutna arbetare, intal 
många egna hem — många fler än som det är fråga om på Seskarön — utan att 
man ansett att extraordinära åtgärder kunde komma i fråga, utan endast bi
stånd efter de normer som eljest varit uppdragna för statens hjälpverksamhet i 
dylika fall.

Det har för Seskarön särskilt framhållits den omständigheten att det skulle 
vara nationella synpunkter att taga hänsyn t ill på grund av att denna ort ligger 
så nära gränsen. .Tåg är för min del gärna beredd att ingå på närmare under
sökning, huru långt detta skäl räcker, så snart jag får tid och tillfälle att resa 
upp till platsen, vilket varit min avsikt, och taga del av förhållandena där uppe. 
Men^man får icke driva denna synpunkt för långt. Har man under ekonomiska 
förhållanden, som nu icke kunna anses vara giltiga för framtiden, skapat en 
industriell drift ute på en ö, så är det ju icke så givet, att den nationella syn
punkten behöver nödvändiggöra, att denna drift för all framtid upprätthålles. 
Det kan icke räcka alltför långt det skälet.

En synpunkt, som man självfallet måste taga den allra största hänsyn till, 
är den höga skattebelastning, som råder där uppe, bl. a. och särskilt på" grund 
av de svåra förhållandena uppe på Seskarön, och som nyss herr förste vice tal
mannen redogjort för, i det man kunde nödgas räkna med en skattebelastning, 
som närmar sig 30 kronor. Det är självfallet en faktor, som man måste taga den 
allra största hänsyn till, även om man i det fallet får komma ihåg, att liknande 
skattebelastning råder även i andra delar av riket, bl. a. i en trakt, som ligger 
mycket nära herr förste vice talmannens egen hemtrakt. Nere i Blekinge hörde 
jag nyss, att man i ett par skärgårdssocknar hade en skattebelastning, som en
bart för kommunalskatten uppgår till inemot 30 kronor per bevillningskrona.

__ Jag skall slutligen som min uppfattning, så långt jag kunnat bilda mig en 
sadan för närvarande, be att få ge till känna, att om man kan finna vägar för 
att med ekonomisk fördel upprätthålla industridrift uppe på Seskarön, skulle 
ingenting vara mig kärare än att stödja en sådan åtgärd. Det säger sig självt, 
att ingen kan önska, att ett industriföretag skall läggas ned och arbetarna i 
stället hänvisas för åtminstone en lång tid till nödhjälpsarbete. Det är min 
uppfattning om allt detta. Jag kan därtill säga, att ju mer man överhuvud 
kan komma ifrån nödhjälpsarbeten och bedriva arbete i öppna marknaden under 
naturliga förhållanden, dess bättre är det självfallet. Man kan sålunda ur min
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synpunkt icke önska, att en industrianläggning i onödan skall läggas ned och --W- 
arbetarna hänvisas till nödhjälpsarbete. Det är utgångspunkten för mig. att 
jag vid den undersökning, som skall göras,_ självfallet kommer att i första a seskaron 
hand tillse, om det kan på någorlunda naturliga förhållanden befinnas möjligt m. m. 
att låta industriföretaget leva kvar där uppe. Men jag kan icke härifrån be- (Forts.) 
döma en fråga av så utomordentligt svårbestämbar natur, där nu meningarna 
gå mycket starkt isär, och där invändningar av principiell natur kunna göras 
mot vissa lösningar, som blivit föreslagna, utan det måste jag som sagt för
behålla mig för att komma till en stadgad mening i saken, att jag får tillfälle 
att undersöka förhållandena uppe på platsen. Skulle det i så fall leda till att 
man i år icke kan komma till en lösning av saken, så hava ju ändock icke svå
righeterna varit större här än på många andra platser i landet, och Jag kan 
därför icke erkänna, att det är nödvändigt att vidtaga extraordinära åtgärder.
Ett års dröjsmål må till äventyrs på det sättet kunna bli nödvändigt. För ka- 
lixindustrien, där förhållandena enligt vad alla hava klart för sig voro väl 
så ömmande som här, var man också nödsakad att taga sig ett visst rådrum, 
innan man kunde komma fram till en lösning, och skälen för att taga detta råd
rum i fråga om Seskarön få väl anses lika starka. Det är ju självfallet, atl 
staten har skyldighet att tillse, att något nödtillstånd icke behöver råda under 
den tid, som övervägandet kan taga. Åtgärder för att skaffa arbete där uppe 
hava redan vidtagits. Det har bl. a. igångsatts ett brobyggnadsarbete uppe vid 
Haparanda med en stor bankutfyllnad, där en del av seskaröarbetarna äro sys
selsatta, och vidare har igångsatts ett betydande och ur ekonomisk synpunkt 
försvarligt torrläggningsarbete, där en del bli sysselsatta. Det är givet, att 
under den övergångstid, som kan behöva åtgå innan en definitiv lösning av detta 
svåra problem kan vinnas, staten måste tillse, att befolkningen där uppe icke 
behöver lida någon nöd.

Jag hoppas, att jag med detta, herr talman, har lämnat så mycket svar, som 
herr förste vice talmannen kan finna rimligt att få i dag på den fråga han ställde 
till mig i saken, upplysningar som jag hade ämnat lämna, även om herr förste 
vice talmannen icke framställt sin fråga.

Herr Herou: Herr talman! Herr Olofsson i Digernäs har ju i_ denna de
batt inlagt den meningen, att det här rör sig rentav om statssocialism, och 
herr Olofsson i Digernäs var rätt så bekymrad över att socialdemokraterna 
på den punkten hade fått med sig en biskop. Sedan herr Olofsson i Diger- 
näs uttryckt detta bekymmer, har ju reservationen fått anslutning från yt
terligare ett prästerligt håll. Jag skall därför för herr Olofsson förklara, alt 
när vi kommunister i dag gå in för en statsdrift i detta speciella fall, så hava 
vi för vår del alls icke gjort någon som helst kohandel med statskyrko- 
intressen.

Nu är det väl i alla fall så, att det så långt ifrån är fråga om statssocialism, 
att man tvärtom har anledning framhålla, att i ett samhälle, där borgarna 
ha all makt, där blir ju statsdriften ingenting annat än en form av stats
kapitalism, och man kan ju av den anledningen hava rätt att ställa den frågan, 
varför egentligen de som äro kapitalistväldets starkaste försvarare äro så 
oerhört rädda för denna form av statskapitalism. I herr Järtes anförande i 
kammaren kunde man kanske icke utläsa så mycket av en åsikt, som mera 
klart framskymtade i dag i hans ledare i Svenska Dagbladet, där han söker 
påvisa, att förhållandena på Seskarön icke möjliggöra en lönande trävaru
industri. Han säger: »Den tendens som nu skönjes att sammanföra de på 
skogsprodukter baserade industrierna i Norrland till enhetliga industrioin- 
råden — såsom t. ex. skett med aktiebolaget Munkfors’ anläggningar vid Piteå 
— tala emot Seskarön.» Ja, det föreligger således mot den statskapitalistiska
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Ang. igång- form för sågverksrörelse, som här är ifrågasatt, ett privatkapitalistiskt in- 
ffägverksrörelse j'ress.ei och det var kanske det som legat herr Järte närmast om hjärtat, när 

å Seskarim flarl 1 cmg tagit till orda i en ledare i Svenska Dagbladet. Var han månne i det 
»». m. ögonblicket ombud för vissa bankintressen?

(Forts.) Jag påminner om den debatt, som fördes bär i kammaren 1027. När vi 
då i fråga om kalixindustrien anförde helt kritiska synpunkter emot förslag 
av den art, som då var i fråga om statssubvention till företag med blandade 
privatkapitalistiska intressen som sammankopplats med arbetareaktier, så 
framhöllo vi också samtidigt vådan av den illusionspolitik, som man här i 
visst fall bedriver. Arbetslösheten är en frukt av den kapitalistiska produk
tionsordningen, av den kapitalistiska hushållsordningen, och den kan 
icke, som vi alltid uttryckt den tidigare, i stort sett bekämpas med 
åtgärder _ som dessa. Det är endast att sätta plåster på de sår,
som slagits av roffande aktiebolag, dessa bolag, som exploatera natur
rikedomarna och produktionsmedlen på ett för de stora folkmassornas intressen 
irrationellt sätt, vilket ju är ett ofrånkomligt resultat av denna produktions
ordning, som har som drivfjäder största möjliga profit och icke tillfredsstäl
lande av folkets behov. Vi gjorde den slutsatsen i 1927 års debatt på detta 
område, att här föreligger för de arbetslösa massorna icke möjlighet att draga 
andra slutsatser, än att det privatkapitalistiska systemet måste slås sönder och 
ersättas med. en socialistisk produktionsordning.

För att återgå till frågan om blandade bolag med statssubvention måste 
jag säga, att en sadan linje måste från våra synpunkter utdömas. Den blir 
en black om foten på arbetarna. Riktigheten av denna vår uppfattning börjar 
också slå igenom bland de arbetare, som nu beröras av dylika planer, eller 
sadana arbetare, som nagon tid hava prövat på dylika företag. Jag kan så
ledes alls icke underskriva herr Lövgrens mening, när han säger i sin motion, 
att meningen är den, att »solidarisera arbetare och tjänstemän vid företaget 
genom att ekonomiskt intressera dem», med hans plan om att »varje vuxen 
arbetare intresseras till ett belopp av ettusen kronor», »att inbetalningen aix 
aktiekapitalet skulle överspänna en period av tio år» och »ett intressekontor 
bildas vid verket, som automatiskt inkasserade amorteringarna på aktierna». 
Längre ned på samma sida talar herr Lövgren om att han i sista hand tar 
statsdriften som form, därför att den skulle intressera staten mycket »hår
dare», under det att den blandade bolagsformen icke skulle intressera d. v. s. 
binda staten så hårt. Men jag anser att ur arbetarklassens synpunkt måste 
man just på grund av denna omständighet bekämpa hans linje, därför att 
det ur arbetarklassens synpunkter är bättre att staten bindes hårdare, än att 
arbetarna fjättras fast vid företaget.

Jag måste ge dem, som anfört kritiska synpunkter på denna fråga, till 
viss del rätt. Man har stillatigande och med armarna i kors funnit sig i, 
att privatkapitalismen gatt före och plundrat. Den håvar in vinster, den dri
ver affärer, så länge hög profit är att vinna, under former, där den skövlar 
och plundrar. Och när det är gjort, då komma vissa reformatorer med sitt 
sociala Jcvacksalveri och viska i arbetarnas öron: låt oss reda ut den här härvan 
nu, lat oss bilda aktiebolag, låt oss bli aktieägare, låt det bli ett skönt sam
förstånd mellan stat, kommun och aktieägare-arbetare! Jag vill i detta sam
manhang säga, att all erfarenhet från företag, där bankintresset förmått och 
förstått att^göra sig gällande och fått ett finger med i spelet, måste säga oss, 
att om tio av sta arbetarna där med lång näsa och värdelösa aktier, sedan ban
kerna tagit ut, vad de kunnat ta. I dylika företag kommer risken på stat, 
kommun och arbetare i den mån, de äro engagerade, under det att bankerna 
aldrig engagera sig längre, än det finns tillräcklig realsäkerhet.

Huru hava vi då kunnat gå in för en positiv linje i denna fråga med dessa



kritiska utgångspunkter på frågan, som vi beteckna såsom socialt kvack- 
salveri, och om vilken vi utan tvekan säga, att det är att sätta plåster på de 
sår, som bolagsväldet slagit upp? När vi i vår motion gått in för att under 
vissa förhållanden gå med på statlig trävaruindustri i Norrbotten, så se vi 
på denna fråga som en mycket, mycket begränsad fråga om dels arbetarnas 
och böndernas nödläge där uppe. dels om de speciella möjligheter för en stat
lig trävaruindustri, som föreligga i detta fall. Det har upplysts, att staten 
har stora trävarutillgångar där uppe. Den äger ju 50 % av skogstillgången 
i Norrbotten, och den har i de av denna sågverksrörelse berörda älvdalarna 
(15 % av skogstillgången. Den kommitté, som en gång har utrett frågan om 
en statlig trävaruindustri, lämnade ju också den upplysningen, att det icke 
gått att få avsättning för den skog, staten har där uppe. och att det över
skott, som staten hade att sälja, var till och med större under trävaruindustrins 
högkonjunktur än eljest. Därtill kom, att virket måste säljas till underpris, 
därför att köparna kunde bestämma priserna. Enskild industri behärskade 
marknaden och var den prisbestämmande för statens virke. Det upplyste den 
kungliga kommitténs utredning om, och jag har naturligtvis ansett, att det 
material, som förebragts av denna kungliga kommitté, skulle kunna vara be
lysande. Men eljest har jag gentemot herr Lövgren eu motsatt uppfattning, 
än den han förfäktade, när han ville, att staten med sin försäljning av sko
garna skulle driva subventionspolitik. Och när han karakteriserade domän- 
styrelsens försäljning såsom någonting liknande att köpa korv av en hund. 
som jag tror, han uttryckte det, får jag säga, att meningarna äro nog mycket 
delade om den saken.

Det är väl ingen här, som menar, att domänverket skulle till underpris för
sälja skogar till de privata sågverksbolagen, som förstått att inhösta oerhört 
stora vinster i alla fall, och som sannerligen icke skulle betala arbetarna ett 
enda öre mer, även om de finge skogarna gratis av staten. Jag har per
sonlig erfarenhet från andra håll, från Dalälvens flottningsområde, hurusom 
på grund av »bommen» i Dalälven det är möjligt för de därstädes domine
rande två jättelika sågverksbolagen att bestämma priserna icke endast för 
alla enskilda skogsägare utan t. o. m. för den skog. som staten har att av
yttra inom detta område, och att sålunda därvarande förhållanden lett till 
att domänstyrelsen sett sig nödsakad att där, mitt inne i landet, långt från 
avsättningsområden och järnvägsstation, bygga upp ett statens sågverk för 
att bryta dessa bolags överenskommelse om prispolitik, när det gäller timmer 
och andra skogsprodukter. Vi kunna sålunda tryggt utgå ifrån och med stöd 
av en kunglig kommittés betänkande, att statens stora skogsområden där 
uppe icke kunna till sitt riktiga värde utnyttjas, därför att bolagen på 
grund av den ringa efterfrågan hava alltför stora möjligheter att bestämma 
priserna.

Så långt det sålunda är nödvändigt för ett fördelaktigt utnyttjande av det 
virkes förråd, sam med uthålligt skogsbruk är till finnandes, kan en sådan linje, 
statsdrift på Seskarön, försvaras, så mycket mer som vi därmed tillmötesgå de 
krav på möjligheter till arbete och försörjning, som ställas av de hårt drabbade 
arbetarna och bönderna där uppe. Och hur litet lönande en sådan industri än 
skulle vara, är det väl ingen som tror, att ett sådant sätt att stödja den nöd
lidande befolkningen där uppe ändå skulle kosta mera, än om man löste dess 
arbetslöshetsproblem genom arbetslöshetskommissionens arbeten. Vi ha i vår 
motion givit en belysande illustration till nödläget i denna landsända. Jag 
skall icke närmare beröra något av detta material. Jag vill endast erinra om 
on siffra, nämligen den, att under det att understödstagarna från fattigvården 
i riket i dess helhet å landsbygden under år 1926 var 4.54 % av hela folkmäng
den, så var samma siffra för Norrbottens vidkommande 8.59 %.
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Any. igång- Detta inbjuder, lierr talman, onekligen till att i detta sammanhang göra 
så^farörchenafira Jämförelser med den industriella rörelse, som drives och som utsuges av 
^Tseekårön ° vissa storfinansiella kretsar. Huru storfinansen förstår att roffa och plundra, 

m. m. därmed skaffande hög profit åt några få finanshajar med nöd och elände åt 
(Forts.) de grupper, som genom slit och släp producera varor och värden, därpå är vår 

senare tid ganska rik på exempel. Nu förnekade ju herr socialministern, att 
Ytterstfors-Munksundkraschen hade något inflytande på den arbetslöshet, 
varom det här är fråga. Och han försökte påvisa, att produktionen i övre 
Norrland var större nu än före denna krasch, och att det i vinter varit sjudande 
liv i skogarna. Men vad beträffar de speciella områden, som vi tänkte på, 
när vi motionerade, kan i alla fall ingen förneka, att Ytterstfors-Munksund- 
kraschen därvidlag medfört svåra resultat.

Det finnes många exempel på den rovpolitik, som industrin under storfinan
sens övervälde fört. Jag skall i detta sammanhang endast nämna ett exem
pel, som har att göra med Ytterstfors-Munksund. Annars finns det andra 
rätt så lärorika exempel, där det framkommer en rovdrift av liknande slag 
som den, jag antytt, alt Ytterstfors-Munksund på sin tid bedrev i Norrbotten. 
Under kristiden gjorde en av landets förnämsta finanshajar eu framstöt. Bo
laget slogs samman med Baltiska trävarubolaget. Aktiekapitalet ökades först 
till 13 och därefter till 32.5 miljoner kronor. När den glupande ulven genom- 
tört denna transaktion och sålt sina aktier till ett svindlande pris, drog han sig 
ur spelet. Och då började motgångarna för sågverksrörelsen. Spekulativa 
men föga kloka företagare lånade pengar av storbankerna i landet, och man 
uraktlät att realisera jättelager av sågat virke och åsamkade därmed företaget 
en förlust på 20 miljoner kronor. Man lät skulderna växa, från 2 miljoner 
till 23 miljoner kronor under år 1921 och upp till 25 miljoner kronor år 192-1 
— allt i runt tal. Hajarna manipulerade, de klådde aktieägarna och arbe
tarna, de lyckades göra av med ett aktiekapital på 32.5 miljoner kronor och 
åsamkade bolaget skulder för 54 miljoner kronor. I den konkurs, som sedan 
drevs fram, framträdde ett skandalbolag Yirgina, som med ett kapital av
5.000 kronor lyckades göra sådana affärer, att det kom upp till en omsätt
ning på 15 miljoner kronor, varav på ett enda år 8 miljoner kronor. Skandal- 
bolaget-svindelbolaget företedde vid konkursen sedermera en fordran på 1 mil
jon kronor med förmånsrätt framför pensionärer och trotjänarare. Det är ju 
karakteristiskt och bör vara lärorikt för dem, som här icke se andra utvägar 
att lita till än den privata företagsamheten, att i spetsen för detta svindel- 
bolag stodo några bankdirektörer och »fyra uråldriga, ogifta tanter», som 
det hette i de tidningsartiklar om denna sak. som sedermera blevo föremål för 
åtal men frikändes. Aktieägarna i sågverksrörelsen försökte i det längsta 
skydda sina intressen och bildade för den skull en särskild aktieägareförening, 
som skulle se till, att deras intressen blevo tillgodosedda. Men man skrämde 
dem med hot om konkurs, och man mobiliserade sin lydiga tidningspress. Nya 
Dagligt Allehanda skrev: »Handelsbanken sätter Ytterstfors i konkurs, om 
den icke får personer i dess ledning, som den kan sympatisera med.» Gene
raler, biskopar, direktörer och grosshandlare sände ut hjärtskärande upprop 
i borgarpressen för understödjande av bankdirektörernas manipulationer. Nya 
aktieägareföreningen var ett verktyg, som bankulvarna lät framträda, och 
man lurade ännu en gång sågverksrörelsens aktieägare och skrek: hit med 
fullmakter, så skola vi rädda er från konkursen och ge edra aktier tillbaka 
sitt parivärde. När fullmakter för cirka 180,000 aktier i denna sågverks
rörelse voro samlade hos bankherrarnas lydiga mannar, slog man till och till
satte den styrelse, som man behövde. Beklagligtvis är detta personer i långt 
framskjuten samhällsställning än i dag. Och då lade man upp en konkurs, 
som gjorde det möjligt för storbanken att få ut allt sitt med ränta på ränta och
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lör skandal- och svindelbolaget Ahrgina att tå ut sin miljon. Men de lojala 
aktieägarna i sågverksrörelsen utsögos liksom arbetarna.

Detta, mina herrar, är historien om en privatkapitalistisk trävaruindustri, 
som blev ett spekulationsobjekt i samvetslösa jobbares händer. Det var en 
lättsinnig och brottslig lek med ekonomiska värden och stora befolkningslagers 
försörjningsmöjligheter. Det betydde, att arbetarna sågo nöden grina, det in
nebar, att värdeskaparna, män, kvinnor och deras barn, kastades ut på gatan 
och trotjänarna hamnade på fattighuset. Vad bekymrade det bourgeoisien och 
dess lydiga redskap! Bankherrarna fingo ju sin profit — 315 % i vissa fall. 
Kapitalistmoral, varom Marx säger: »För 300 % säker vinst begår kapitalismen 
vilken förbrytelse som helst med risk av galgen.» De straffades icke, herr tal
man, de befinna sig än i dag i framskjuten ställning i samhället. Galgen vän
tar.

Det vore kanske i detta sammanhang intressant att taga upp en liten paren
tes i herr Sandströms anförande, där han talar om den orostid, som en gång 
rått på Seskarön. Nu medgav han ju strax efteråt, att det var icke så farligt, 
det hade »icke flutit något blod», så att det var på det hela taget en ganska 
hygglig utomparlamentarisk aktion. Men det bör vara lärorikt för oss litet 
var. Det var ett tillfälle, då arbetarna togo de direkta vapnen som kampme
del. Det var ett tillfälle, när den revolutionära vågen gjorde, att borgarna 
icke vågade visa så hänsynslöst motstånd som eljest. Det var ett tillfälle, 
när man — det är sant — skickade ut soldater emot de rebelliska arbetarna. 
Men det är lika sant, att soldaterna gjorde gemensam sak med arbetarna, och 
att herr landsfiskalen kröp bakom en säng. Jag förmodar, att såväl herr 
Järte som herr Sandström fått göra herr landsfiskalen sällskap vid detta till
fälle och icke varit så motspänstiga i en liknande situation. Den kan åter
komma, och de arbetare, som gång efter annan förgäves anropa riksdagen om 
hjälp, komma att förstå, att det är deras sammansvetsade organisatoriska 
makt, deras egentliga makt utom parlamentet, som en gång skall ge respekt 
för arbetarnas krav i denna riksdag.

Herr talman! Med sådana synpunkter kan det ju synas, som om vi skulle 
anse detta vara en mycket liten fråga. Men jag måste i alla fall säga, att det 
här berör ett delkrav, ett arbetar- och bondeklassens delkrav, då de hoppas på 
försörjningsmöjligheter där uppe genom att staten sätter i gång trävarurörelse 
på Seskarön. Och om det är riktigt, vad den kommitté, som utrett saken, sagt, 
behöva ju statens inkomster från skogarna icke försämras, därest man går in 
för denna linje. Det gör att vi trots dessa kritiska synpunkter i allmänhet 
ändå ha väckt motion i ärendet. Herr talman, jag yrkar bifall till den motion, 
som väckts av herr Dahlén m. fl.

Herr Lövgren: Herr talman! Jag skall be att få ställa en fråga till her
rarna Dahlén och Herou, nämligen den: vad kan Ytterstfors-Munksunds kon
kurs ha att göra med den här saken? Och vidare: kunna vi längre hålla reda 
på vilken gång i ordningen ni läser in den här litanian i riksdagsprotokollet? 
Jag har för länge sedan förlorat räkningen. I övrigt är det lika litet lönt 
att diskutera med herrarna Dahlén och Herou, som jag en gång sade att det 
var med herr Kilbom. Det är lika litet lönt som att resonera med en död. Och 
det är lika litet lönt att resonera med dem som att slå medicin i en död.

Det fanns egentligen bara ett par punkter i deras uttalanden, som någorlunda 
höllo sig till saken, och som jag därför skall be att få bemöta. Man talar i 
kommunistmotionen och herr Herou talade i sitt anförande om domänstyrelsens 
svårigheter att få tillfredsställande betalt för sitt virke däruppe. 1921 eller 
1922, när träförädlingssakkunniga avlämnade sitt betänkande, var det kanske 
en sanning, men från och med det ögonblick, då den finska forststyrelsen gick
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Ang. igång- 
sättande av 

sågverksrörelse 
å Seskarön 

m. m. 
(Forte.)

in för den försäljningspolitik, som den nu har, och stängde svenskarna från den 
finska råvarumarknaden, har det betalats sådana priser i Norrbotten, att do
mänstyrelsen sannerligen icke har något att beklaga sig över. Det är lika goda 
priser som i mellersta Norrland, trots att flera av de bolag, som köpt virke 
där, ha att betala mellan 8 och 10 öre per kubikfot för transporten från Norr
botten till mellersta Norrland. De sista tre åren har domänstyrelsen fått så 
väl betalt för sitt virke, att jag icke tvekar att säga, att den fått överbetalt. Och 
det finnes mycket utförliga kalkyler över den saken. Men jag skall bara 
anföra en sak.

Jag träffade en dag en av ledamöterna i statsrevisionen, och vi kommo att 
resonera om förevarande fråga. Jag hade nämligen samtalsvis sagt, att det 
är uppenbart, att när priserna vid kronoskogsauktionerna bliva uppdrivna till 
den höjd, som de nu äro, är det några, som skola taga emot slöten, några, som 
få sitta emellan och bliva lidande. Och vilka är det? Jo, det är skogsarbe
tarna. Det är de, som få uppbära detta i form av mindre lön, än de skulle 
få, i händelse virkespriserna vore fördelaktigare. Och vidare blir det de 
skogsägande bönderna, som komma att lida härpå. Detta bekräftade stats
revisorn med att säga till mig, att han hade med förvåning lagt märke till, 
att Lövholmens sågverk, som järnvägsstyrelsen har i Piteå och som ingalunda 
är nedlagt, såsom herr Sandström tycktes ha fått för sig, har vid sina upp
köp från enskilda fått upp till 30 % billigare priser, än när det köpt av domän
styrelsen. Och från domänstyrelsen har sågverket ju fått virke till det genom
snittliga pris, som domänstyrelsen fått för sitt virke på virkesauktionerna, 
om jag är rätt underrättad. Den konkurrens, som har varit om virket där 
uppe under senare år, har drivit upp priserna för staten, och de enskilda, som 
ha sålt skog till trävarubolagen där uppe, ha fått ungefär 15, 20 och 25 upp 
till 30 % mindre för sitt virke per kubikfot, än vad domänstyrelsen har fått. 
Det är sanningen om den saken.

Sedan tycker jag, att herr Dahlén kan låta Kalixbolaget och dess arbetare 
klara upp sina lönemellanhavanden själva och icke taga upp dem här. Så 
mycket kan jag emellertid tala om för herr Dahlén, att vid sågen på Karlsborg 
tillämpas de allmänt gällande kollektivavtalen inom sågverksindustrien. Där
på äro kalkylerna byggda. Uppenbart är dock, att, när jag bygger om en såg 
och tager ut 10 st. gamla ramar och sätter in 4 st. snabbramar och skall köra 
in ett helt nytt maskineri, jag då måste provköra under några månader, innan 
man kommer fram till en definitiv ackordssättning. Och uppenbart är också, 
att det då kommer att finnas två synpunkter —■ den synpunkt, som ledningen 
har på saken, och den synpunkt, som arbetarna ha. Men hela löneprincipen 
vid sågen på Karlsborg är den, att lönerna skola ligga i nivå med kollektiv- 
avtalslönerna inom sågverksindustrien i dess helhet. Och samma kommer 
förhållandet att bliva, när man kommer fram till löneberäkning och ackords
sättning för sulfatfabriken.

^Sedan skall jag icke syssla mer med herr Dahlén, än att jag skall be att få 
påpeka, att jag i sak hade lämnat samma upplysningar om arbetarnas ställ
ning på Seskarö som han själv. Då tycker jag, att det är onödigt med an- 
grepp^ på den punkten. Jag förstår väl, att arbetarna på Seskarön och även 
innevånarna i kommunen tycka, att det är lättare, om staten och domänsty
relsen vilja sätta i gång och göra något. Den saken förstår jag väl. Men jag 
vet också, hurudan ställningen är i riksdagen, och vilka synpunkter man läg
ger på frågan här. Och när jag tagit ståndpunkt till denna sak, har jag re
sonerat ur den uppfattningen, att problemet måste uppläggas med hänsyn till 
de faktiskt föreliggande styrkeförhållandena i riksdagen och föreliggande för
hållanden i övrigt. Jag har icke resonerat partipolitiskt ett enda ögonblick i 
det här sammanhanget, utan jag har räknat med, att när en kommun och en
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kommuns befolkning befinner sig i ett nödläge, sådant som detta, skall man, Ang. igång- 
liksom man kunde göra det i Kalix, kunna få hela kommunens befolkning sam- sättande av 
mansvetsad, eller i varje fall så stor del av befolkningen sammansvetsad, att ^^Seshårön 
man kan lösa problemet. Så mycket sunt förnuft tror jag att människorna 
ha, att de kunna solidarisera sig och bygga upp en produktionsapparat, som ;Forts.) 
ger dem arbete, när de äro arbetslösa. Men jag förstår innerligt väl den kom
munistiska ståndpunkten.

I höstas när disponent Nauclér och jag hade ingivit vår första skrivelse till 
Kungl. Maj:t, sade Norrskenflamman i ett förstasidsreportage: »Som synes,
så är meningen här, liksom i fallet Kalix, att ekonomiskt binda arbetarna vid 
företaget. Huruvida detta skall gå i fallet Seskarö, återstår att se.» Skriver 
man på det sättet, så menar man, att det var en olycka, när man gick in för 
en lösning av problemet, på det sätt man gjort i fallet Kalix. Då skall jag be 
att få veta varför herr Dahlén och övriga kommunister röstade för bifall i 
fallet Kalix vid det tillfället. Varför röstade de bifall till det förslaget, och 
varför gingo alla partikamraterna vid Karlsborg gärna och villigt med på att 
teckna aktier i företaget? Jag kan för mitt vidkommande icke se, att det 
ligger någon olycka i den lösning, man fick i fallet Kalix. Jag troT icke heller 
det blir en olycka, om man går in för samma lösning i detta fall. Så mycket 
om den kommunistiska kritiken.

Så vill jag säga till herr Järte, att det är icke riktigt, när man säger, att 
det börjar bliva ont om grövre stock i Norrland. Det är sant vad beträffar 
södra Norrland. Men i övre Norrland är det rätt gott om grova stockar, vilket 
framgår av de siffror, jag tidigare lämnat.

Sedan säger herr Järte, att befolkningen på Seskarö icke skall vara en 
god gränsvakt, men jag hoppas att herr Järte finner, att befolkningen på 
fastlandet — som skulle få dragas med uppgiften att delvis åstadkomma för
sörjning för dem, som äro arbetslösa på Seskarö — är en god gränsvakt.

Till herr Olofsson i Digernäs vill jag säga, att jämförelsen mellan förhål
landena i Jämtland och Norrbotten är omöjlig. Jag ringde till taxebyrån för 
statens järnvägar och frågade, hur mycket det kostar att flytta en 10-tons 
godsvagn från en station i Jämtland till en på ungefär 200 kilometers avstånd 
belägen importhamn på den norska sidan. Man svarade, att det kostar 99 öre 
per 100 kg., men nu har man en rabattariff, som gör att det inte blir mer än 
86 öre per 100 kg. Jag frågar sedan herr Olofsson i Digernäs, hur många 
standards jag kan lasta på en 10-tons godsvagn, och han säger, att det för 
skeppningstorrt virke är ungefär 6 standards. 86 öre för 100 kg. skulle så
lunda ungefärligen bliva 86 kronor för 6 standards. Det blir 14 kronor per 
standard, och det är alldeles tillräckligt för att visa, att sågverken i Jämtland 
arbeta med ett sådant handikap, om det skall ut på världsmarknaden, att lö
nande sågverksdrift under nuvarande förhållanden måste bliva ganska svår.

Sedan säger herr Olofsson i Digernäs, att det är öppet vatten tre månader 
på året. Hur är det uppe hos oss? Herr Olofsson i Digernäs kan ju under
söka, hur lång tid det är från den 15 maj ungefär till den 15 november. Det 
är den tid, då hamnen i regel är öppen i Seskarö. Någon gång är det öppet 
före den 15 maj, men det är mycket sällan. Och mycket ofta är det öppet 
efter den 15 november.

Vad beträffar statsrådet Liibecks anförande, så vill jag säga, att jag, utan 
att han alldeles klart säger, att han gillar reservationen bättre än utskotts- 
betänkandet, fick den uppfattningen, att han icke skulle vara alltför ledsen, 
om kammaren ginge på bifall till reservationen. Han anförde det resultat, 
vartill direktör Ekman i träexportföreningen kommit, som ett argument, såvitt 
jag förstår, emot det föreliggande utskottsförslaget. Jag tror också, att vi 
ha en riktigare analys av problemet i den kalkyl, som är uppgjord av dispo-
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Ang. igång- nent Nauclér. Om jag finge sammanföra de bägge herrarna Nauclér och Ek- 
''^verksrörehc man till en debatt, tror jag, att direktör Ekman skulle erkänna, att den av 

å SeskarönC disponent Nauclér upprättade kalkylen är hållbar. 
m. m. Den egentliga skillnaden mellan utskottsmajoritetens linje och reservationen 

(Forts.) är, att man enligt reservationen finge möjlighet att redan 1929 på sommaren 
få i gång sågen. Enligt utskottets utlåtande skjuter man på saken ett år. 
Men jag tycker att regeringen, som har tiden på sig till öppet vatten för att 
organisera saken, under denna tid ändå borde kunna komma till ett resultat.

Det är oriktigt att jämföra Seskarö med Bångbro, därför att Seskarö bevis
ligen har gått med förtjänst, vilket framgår av de taxeringssiffror, som jag 
läste upp i mitt första anförande. Om ett företag på egen deklaration taxe
ras till 22,000—23,000 upp till 50,000 kronor per år, är det uppenbarligen ett 
företag, som går med förtjänst. De omständigheter, som ha föranlett ned
läggandet av sågverksdriftcn, tycker jag ligga i öppen dag och äro ur bolagets 
synpunkt så befogade och lätta att försvara, då man på finsk sida gått lika 
hårdhänt fram, när det gällt koncentration, och nedlagt två sågverk. Jag 
kan således icke finna annat, än att vederbörande i den situation, vari de 
befunno sig, hade goda skäl att vidtaga de åtgärder, som de företogo.

Men för det svenska Nedertorneå och överhuvud taget för befolkningen i 
Torneå älvdal är ett Seskarö sågverk, som är i gång, ett styrkebälte och en 
fördel. Och därför hoppas jag ännu. att riksdagen skall gå på bifall till re
servationen.

Herr Ekman: Då jag, herr talman, tidigare haft anledning att direkt å sta
tens vägnar syssla med det nu behandlade ärendet, besökt platsen ifråga och 
sökt bilda mig ett omdöme om där rådande förhållanden, kan det vara skäl. 
att jag säger några ord om en del iakttagelser, jag därvid gjorde, och några 
slutsatser, som därpå följde.

Det var i senare delen av september månad, som jag på grund av upprepade 
framställningar från Seskarö-hållet tillsammans med en annan dåvarande stats- 
rådsledamot besökte Seskarö. Jag kom därvid mycket snart till den uppfatt
ning, som jag också delgav dels länsstyrelsen i Norrbotten, dels ock represen
tanter för ortsintressena, nämligen att förutsättningar för ett industriföretag 
av Kalix karaktär saknades på Seskarön. Det förhöll sig beträffande Kalix 
så, att hela bygden var fullständigt enig om att dess samfällda intresse påkal
lade industriens återupplivande. Bönderna voro icke mindre intresserade än 
arbetarna. Handlande, tjänstemän, ja, alla förklarade sig önska tillkomsten 
av ett sådant företag och visade sig beredda att sätta in, visserligen mycket 
begränsade men i förhållande till deras tillgångar rätt så storartade, penning
belopp för industriens återupprättande. Där funnos också enligt min mening 
både bland företagarna och bland arbetarna utmärkta krafter, som kände och 
ådagalade solidaritet och voro villiga att gå in för nyskapande av företaget. 
Där fanns ju också, därigenom att man avsåg, att företaget skulle kombineras 
med återupptagande av cellulosafabriken, möjlighet att modernisera driften 
på sådant sätt, att den skulle i sitt nyskapade skick bliva konkurrenskraftig 
med den rent privata driften.

Samtliga dessa tre förutsättningar saknas efter min mening på Seskarö. Jag 
nödgades därför komma till det resultatet, att där icke finnas förutsättningar 
för att däruppe åstadkomma ett industriföretag, motsvarande det i Kalix åväga- 
bragta. Däremot trodde jag mig finna, att — då det finnes god anledning att 
antaga, att sågverket på Seskarö står att i befintligt skick förhyra — man 
en tid framåt skulle kunna tillgodose såväl det största å Seskarö förefintliga 
arbetsbehovet som ock de allmänna statliga intressena bäst därigenom, att 
genom domänverkets försorg igångsattes, efter ett förhyrande, drift vid såg-
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verket för några år framåt. Jag försökte i samråd med åtskilliga på detta 
område verkligt yrkessakkunniga utröna, huruvida man icke trodde, att man 
kunde komma fram till samma totalnettobehållning, därest domänverket självt | Seskarön 
skulle driva företaget, som skulle erhållas om virket såldes på rot söderut till m. m.
där befintliga företag. De tillfrågade tillkännagåvo den uppfattningen •— det (Forts.)
var visserligen endast en approximativ beräkning — att ungefär så torde 
resultatet ställa sig. Vid sådant förhållande och då. på Seskarö finns ett såg
verk, som är tillgängligt att förhyra, dugliga arbetare för driften och alla 
förutsättningar i övrigt för en tillfällig försågning av virke för statens räk
ning samt staten själv har virke i Torneå i tillräcklig omfattning för att till
handahålla företaget råvaror, var det vår mening att omedelbart anmoda do
mänverket att verkställa en undersökning, under vilka betingelser avyttringen 
under några år framåt kunde ske, om genom försågning i stället för genom 
försäljning av virke på rot i Torneå. Och jag tror alltjämt, att det är den 
vägen, som i detta fall är naturlig, en väg, som tillgodoser det tillfälliga be
hovet, åtminstone till dess man får se, hur förhållandena där uppe utveckla 
sig.

Ett annat alternativ har herr statsrådet pekat på, nämligen att direkt stimu
lera Kalix-industrien att under helt andra förhållanden än dess egna börja be
driva sågverksrörelse på Seskarö. Jag tror icke det vore välbetänkt. Jag tror 
icke man bör påkalla en utvidgning av företaget i Kalix utöver den rayon, man 
där ställt upp för sig. Jag fruktar tvärtom, att om det skulle gå illa där uppe. 
så skulle man säga, att man blivit tubbad och liksom tvingad in på en utvidgad 
drift under andra betingelser, än ursprungligen förutsatts. Och jag tror det ur 
flera synpunkter skulle vara olyckligt.

Däremot ansåg jag att det skulle vara möjligt att genom en omedelbar bered
ning av ärendet — då begränsad till en genom domänverkets försorg utförd 
sågverksdrift under några år framåt — snart komma fram till ett resultat.
Och detta så snabbt, att det redan nästa sommar vore möjligt att igångsätta 
sågningsarbetet. Men det är klart, att den nytillträdande socialministern och 
den nytillträdande regeringen, som sedan fick hand om frågan, skulle vara i 
viss män handikappad.

Jag tror emellertid alltjämt, att den utväg, jag nu anvisat, är den naturliga, 
och den betingar heller icke i detta ögonblick något anslag. Vad som krävdes 
från statens sida gentemot domänverket i ett dylikt fall vore att garanti läm
nades, att därest denna rörelse skulle visa sig gå med förlust — vilken förlust 
betingades av de förutsättningar, varunder företaget igångsatts — den sålunda 
uppkomna bristen skulle ersättas med statsmedel, och i så fall helst med arbets- 
löshetsmedel. Ty hela denna anordning vore ju tillkommen för att skapa ar- 
betstillgång för en befolkning, som nu står svårt blottställd. Det hela skulle 
kunnat inskränka sig till att i sammanhang med statsverkspropositionen och 
närliggande ärendens behandling ett meddelande givits till riksdagen därom, 
att en sådan åtgärd vore igångsatt från domänverkets sida och att staten i 
detta fall torde ikläda sig garanti för en eventuell förlust.

Om jag nu ser på de båda förslag, som här föreligga, måste jag säga, att 
ifråga om den motivering, som anföres av reservanterna, kan jag vara med 
därom långa stycken. Men i fråga om åtgärden att bevilja 400,000 kronor till 
ett ändamål, som är så lösligt skisserat, som nödvändigt måste vara i en utan 
utredning framförd reservation, och till en anordning som jag för min del inte 
tror på, det kan jag icke vara med på.

Jag skulle därför i stället vilja förfara så, att man i utskottets hemställan, i 
stället för en passus, som liksom avråder regeringen från att försöka åstad
komma ett eget företag, sätter in en passus, som innebär ett positivt uttalande 
till ledning för den fortsatta behandlingen av frågan. Det är nämligen så, att
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Ang. tgång- [ utskottsbetänkande! — i det andra stycket på andra sidan — säger man först, 
sågverksrörelse alt ^et iir av Principiella skäl betänkligt att förorda, att ett industriföretag av 

ä Seslcarön Kalix karaktär skall tillskapas på Seskarö, därför att man icke är säker på att 
m.m. det finnes ekonomiska förutsättningar att bygga på. Sedan fortsätter man: 
(Forts.) »Gentemot det alternativt framkomna yrkandet på igångsättande av en statlig 

sågverksrörelse på Seskarö kan invändas att, i den mån överhuvud en statens 
träförädlingsindustri finnes böra igångsättas, det lärer vara önskligt att detta 
kan ske under gynnsammare betingelser för en rationell framtida drift än de, 
som bär torde föreligga.» Ja men, mina herrar, det är ju icke den frågan, 
som här föreligger, att man skall överväga, huruvida staten skall ge sig in på 
att igångsätta en industriell rörelse i vanlig mening, och om konkurrens med 
enskild drift skall upptagas från statens sida. Det är icke alls det spörsmålet, 
som föreligger, och därför förefaller det mig att denna utskottshänvisning till 
frågan om ett övervägande huruvida statsdrift bör igångsättas eller ej icke 
här är påkallad. Ett övervägande härom bör ske under andra förutsättningar 
än de nu föreliggande. Det förefaller mig därför, som om den passusen ej hör
de hemma i detta utlåtande. Däremot anser jag att den borde ersättas med ett 
yttrande, som går ut på följande: Efter det man anfört, att riksdagen hyser
principiella skäl mot en industriell anläggning där uppe, skulle man uttala: 
»Däremot torde ett upptagande genom domänverkets försorg av sågverksdrift 
å Seskarö vara förtjänt av ett skyndsamt och ingående övervägande.» Och 
därefter skulle i det följande göras ett par formella justeringar, som hänföra 
sig till denna uppmaning från riksdagens sida och som innebära, att i sista 
stycket av utskottets motivering ordet »emellertid» å första raden utbytes mot 
»också» samt ordet »ock» å fjärde raden och orden »antingen i direkt statlig 
form eller ock under statens ekonomiska medverkan» å sjätte och sjunde rader
na uteslutas.

På grund av vad jag anfört tillåter jag mig, herr talman, yrka bifall till ut
skottets hemställan men med förändring av motiveringen på sätt jag nyss an
givit.

Herr Anderson i Råstock: Herr talman! .Tåg nämnde första gången jag 
hade ordet, att det säkert skulle i denna fråga komma att hållas åtskilliga sak
kunniga anföranden, och detta antagande har jag fått till fullo bestyrkt. Till 
sådana anföranden kan dock verkligen icke räknas det som hölls av herr Olofs
son i Digernäs, som ville sätta likhetstecken mellan vad biskop Bergqvist för 
sin del i egenskap av statsutskottsledamot gått med på och vad som är ett dom
kapitels åsikt. Det gläder mig, att han räknar alla reservanterna till det högre 
prästerskapet! Men icke var det på sådana skäl som herr Olofsson antydde, som 
biskop Bergqvist grundade sin anslutning till reservationen. Det säger sig 
självt, att en person med så vidsträckt erfarenhet från Norrbotten som biskop 
Bergqvist icke nödvändigtvis behöver gå och leta upp motiv av den art, som 
herr Olofsson i Digernäs ville påbörda honom.

Beträffande åtskilliga andra anföranden skall jag endast be att få instämma 
med herr Lövgren. Men då herr socialministern förde fram fallet Bångbro och 
han därmed kom att så att säga trampa mig på en liktorn, kan jag icke under
låta att beröra den saken •— detta så mycket hellre, som forntidens välvisa kom
munala lagstiftare ha ordnat det så, att även om medlemmarna av en kommun 
enhälligt vilja besluta någonting i samma syfte som här, kan det icke ske. Tack 
vare att den industriella depressionen gått fram så hårt över stora delar av 
Bergslagen, ha vi i vår kommun fått höja kommunalskatten undan för undan 
och kommit upp i ett skatteläge, som för detta år utgöres av 12 kronor 50 öre 
per inkomsthundra. Detta är talande nog. Vi ha under några få år marsche
rat från 5 kronor per bevillningskrona upp till en sådan siffra. Vi ansågo då,
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att någonting borde göras, och därför försökte jag härom året i min ringa mån Ang. igång- 
reservationsvis föra fram ett förslag om ett så stort anslag att både Bångbro 
och några andra företag skulle kunna erhålla en åtminstone partiell lösning av ? Sesl-aron 
svårigheterna. Men detta avslog naturligtvis riksdagen. Vi ha fått vänta och m. m. 
debitera ut åtskilliga hundratusen kronor på den skattedragande befolkningen (Forts.) 
i kommunen bara för att nödtorftigt försörja de människor, som utan eget för
vållande råkat bli arbetslösa. Jag vet sålunda, hur seskaröborna känna det.
Jag har fått vara med att såsom ansvarig kommunalman plåga dem som ha 
några inkomster genom att tvinga dem att betala så stora skatter för att andra 
människor överhuvud skola kunna leva.

Det är mig för övrigt omöjligt att inse, att förlusten för det allmänna i fallet 
Seskarö skall kunna bli särskilt stor, om man går på den linje, som reservan
terna föreslagit. Skall en människa kunna leva och har han någon att försörja, 
så lär det icke gå av för mindre, än att man får beräkna 500 ä 600 kronor om 
året för att hon skall kunna skaffa sig litet mat. Vederbörande får då ingen
ting till kläder eller andra ändamål, och det förutsättes att man skall kunna 
klara bostadsfrågan på något sätt. Tag nu den arbetarstam, som det här är 
fråga om att få anställd vid företaget, och dela ut ett belopp av 500 ä 600 kro
nor på var person bara till mat —■ det blir då icke annat än vanlig fångkost - 
och herrarna skola strax finna, att 50,000 kronor äro borta med detsamma!
Sådan är verkligheten.

Av den kritiska promemoria, som uppgjorts av herr Ekman i träexportför
eningen, framgår det, att under vissa förutsättningar skulle hela förlustrisken 
enligt ifrågavarande förslag inskränka sig till 19,000 kronor om året. Om 
man ser detta mot bakgrunden av att jag tror mig veta — det var åtminstone 
på tal i statsutskottet — att man i vissa ögonblick funderat på att t. o., m. låta 
hela befolkningen flytta från orten (precis som det i tidningarna uppgivits be
träffande en annan befolkning, nämligen den i Gammalsvenskby) och om man 
tager hänsyn till att det här, såsom förste vice talmannen framhöll, rör sig om 
ett stort antal egnahemsägare, är det ifrågavarande beloppet en ganska liten 
slant. Jag trodde, uppriktigt sagt, liksom herr Lövgren, att då herr social
ministern hade ordet han skulle till sist ansluta sig till reservationen. Ty vad 
är det som denna innehåller, mina herrar? Jo, ett bemyndigande till den nu
varande regeringen, som inom sig räknar på detta område framstående och sak
kunniga representanter, att överväga vilket alternativ som är det bästa, om 
man överhuvud skall göra någonting och om man med ledning av företagna un
dersökningar kan göra någonting. Jag förutsätter, att pengarna icke komma 
bort, om man lämnar dem till den nuvarande regeringen. Och för resten: jag 
tror, att vilken regering som än må sitta, skulle den icke trassla bort pengarna 
i onöda.n. Om bolagsalternativet befinnes vara det lämpligaste, kan detta väl
jas; annars får man gå den andra vägen, via domänstyrelsen. Och jag kan stry
ka under vad som finnes omnämnt i reservationen, att domänstyrelsen redan 
nu bedriver sågverksrörelse här i landet på vissa orter —- jag tror det är 18 
eller 20 stycken — för att kunna hålla timmerpriserna någorlunda favorabk.
Det saknas således icke möjligheter härvidlag att verkligen få visshet om, på 
vilket sätt driften bör skötas.

Det har framhållits åter och åter — och jag skall nu för min del för sista 
gången säga det i denna debatt —- att genom att förfara på det sätt som reser
vanterna här föreslagit vinner man ett helt år, därför att domänstyrelsen då 
genast kan sätta i gång med utdrivning av det redan stämplade virket. Vad är 
det för fara med ett sådant tillvägagångssätt? Man kan ju låta flottarna — i 
stället för att stanna vid Seskarö — fortsätta ungefär 2 '/2 mil till Kalix, där 
domänstyrelsen i alla fall skall leverera virke. Det kan tänkas, att domänsty
relsen bara sågar upp det utdrivna virket eller också att man säljer det. Herr
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.ing. igång. Lövgren var nog icke inne på så galna vägar, då han sade, att för närvarande 
s^kwörelae får man ett Sanska hyggligt pris för skogen i Norrbotten och i Norrland över- 

å Seskarön huvud taget. Detta bekräftades nämligen på min eller någon annan utskotts- 
m. m. ledamots direkta förfrågan i avdelningen, riktad till vederbörande chef för ver- 

(Forts.) ket i fråga. Jag tror således, att det för närvarande är goda eller åtminstone
rimliga pris, som utvinnas där uppe.

Det medför enligt mitt sätt att se på saken ingen förlust, om man går på 
reservationen. Denna ger möjlighet att vinna ett år, den lägger avgörandet i 
händerna på fullt sakkunniga män, och den hjälper befolkningen i Seskarö lik
som den kommun, till vilken Seskarö hör.

Jag kan icke se någon rimlig anledning till att vi i dag icke skulle våga be
sluta i överensstämmelse med reservationen, och jag vidhåller därför mitt yr
kande.

Herr Olsson i Kullenbergstorp: Herr talman! Jag bär verkligen fått en 
behållning av denna diskussion, nämligen den uppgift, som herr statsrådet 
lämnade om produktionen på förevarande område i övre Norrland nu och un
der den tid Ytterstfors-Munksundsbolaget existerade och drev sin rörelse. Det 
är med stor förvåning jag hörde, att produktionen är betydligt större nu än 
den var då. Ty eljest bär man gång på gång gjort gällande, att det var Yt
terstfors-Munksundsbolaget, som föranlett de förslag, som framkommit här
vidlag. Detta tycks icke vara överensstämmande med verkliga förhållandet, 
åtminstone icke i stort sett. Måhända ställer det sig annorlunda lokalt.

_När vi för två år sedan fattade beslut om kalixföretaget, var jag icke det 
minsta tveksam om att beslutet skulle få sina avläggare. Konsekvenserna 
göra sig utomordentligt starkt gällande här i riksdagen, och underligt skulle 
det väl vara annars. Nu kom också den förste talaren och åberopade konse
kvenserna i detta fall. Herrarna skola icke tro, att det stannar med detta, 
utan det blir nog flera konsekvenser, om vi oupphörligt skola fortsätta på 
den här inslagna vägen.

Det yttrades av herr förste vice talmannen, att beskattningen i den ifrå
gavarande kommunen var så stor, att man därför måste bifalla reservationen 
för att lätta på skattetrycket. Ja, herr förste vice talman, men vi få väl för
söka att gå någon annan väg när det gäller att få skatterna rimliga i lands- 
ortskommunerna än att låta staten engagera sig i företag, som åtminstone till 
hälften ha ramlat ikull ekonomiskt. Annars går det oss olyckligt, och vi få 
lika höga skatter överallt som nu i de värst betungade kommunerna. Jag 
trodde icke, att det skälet skulle åberopas i detta sammanhang, oaktat jag 
och förste vice talmannen annars draga tämligen jämnt, när det är fråga om 
en förnuftig lösning av spörsmålet om kommunalskatterna.

Nu säger man, att den nämnda kommunen kommer rysligt illa ut, om in
dustrien får avstanna där. Ja, det tror jag nog, men så går det mångenstädes 
i_ vårt land, när en industri lägger om sin verksamhet eller flyttar sin drift 
till annan ort. Så är det med det svenska kolbolaget: Höganäs—Billesholms 
bolag. I en socken har man redan lagt ned verksamheten och i en annan hål
ler man på att göra det. I den ena socknen har man försökt att hos länsstyrel
sen driva upp frågan till någon slags riksfråga eller dylikt. Men det lät sig 
icke göra. Jag undrar vart man egentligen skulle komma, om staten skulle 
taga band om företag, som industrien lägger ned. Jag fruktar då, att den 
sista villan då skulle bli värre än den första. Och att förmå industrien att 
hålla uppe ett oräntabelt och förlustbringande företag i en viss ort lär icke 
vara möjligt vare sig genom lagstiftning eller på annat sätt. Jag tror därför, 
att staten, när en sådan kalamitet inträffar i en kommun, bör försöka finna 
medel till att provisoriskt underlätta verksamhetens överflyttning till andra
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platser och kanske t. o. m. söka möjliggöra, att folket kommer över till andra 
yrken. Detta är helt säkert det enda tänkbara.

Herr Ekman var nu inne på den tanken, att man skulle särskilt poängtera, 
att man borde ha en ren statsdrift med hänsyn till ifrågavarande verksamhet. 
Ja, då går man åtminstone tvärtemot vad man ansåg i kalixföretaget. Jag 
ställde mig då icke alldeles avvisande mot att genom beviljande av ett en- 
gångsanslag hjälpa industrien att komma i gång. Det bleve en subvention 
helt enkelt i ty fall. Och om enskilda här ville taga upp verksamheten, skulle 
åtminstone icke jag anse det så ytterst betänkligt, om staten lämnade en en- 
gångshjälp. Men här tillkommer också en annan sak. Det är egendomligt med 
ifrågavarande företag i översta Norrland: det räcker icke med statssubvention. 
utan det följer också med att man skall ha 10-åriga kontrakt på trävirke till 
försågning. Detta är jag ytterst rädd för. Det kan bli en stor statssubvention 
just genom dessa kontrakt. Skall företaget verkligen vara konkurrenskraf
tigt, såsom man tror, bör det få köpa sitt trä under samma villkor som andra 
företag. Ty varför skulle det icke göra detta? Eljest anser jag företaget icke 
vara konkurrenskraftigt. Det bleve en betänklig fortsättning, om man skulle 
på sådana osynliga vägar hålla uppe en rörelse —• genom kontrakt som äro 
bindande under längre tidsperioder. Jag föreställer mig, att om virkespriset 
på den internationella marknaden faller, lär man vilja rubba kontrakten, men 
under förutsättning att priset stiger, tror jag nog att man håller desamma. 
Ett sådant system anser jag vara sju gånger värre, än när man ger statssub
vention vid ett visst tillfälle, när verkligen befolkningen vill sätta ryggen till 
ocli vara med om drift av en viss rörelse.

Jag kan över huvud icke förstå herr Ekman, som ansåg, att staten borde 
driva rörelsen genom domänverket, och som menade, att den saken borde ha 
påpekats i utskottsutlåtandet. Ja, jag tror icke att utskottets ledamöter äro 
övertygade om att det är det bästa sättet att förfara så, och då är det icke gott 
att skriva i den riktningen. Anser domänstyrelsen det vara ett utmärkt sätt 
att själv förädla virket, lär man väl göra det, utan att riksdagen lägger sig 
i det. Jag tror dock, att det är bäst att hålla den frågan öppen. Och framför 
allt tycker jag icke herr Ekman var klar på huru lång eller kort avvecklings- 
tid det skulle vara. Så vitt jag förstod herr Ekman, ville han ju icke att det 
här skulle bli en permanent historia. Men är det meningen, att man dock un
der längre tid skall hålla uppe företaget? I så fall anser jag verkligen, att 
herr Ekmans förslag är ännu betänkligare än reservanternas. Gäller det blott 
en kort avvecklingstid, behöva vi icke skriva om saken, ty då kan domän
styrelsen själv klara upp den. Jag förmodar dock, att herr Ekman förutsät
ter, att om det skulle visa sig oekonomiskt att handha driften, skall man icke 
fortsätta med statsdriften på Seskarö.

Jag tror alltså, när jag lägger det ena till det andra, att det enklaste och 
klokaste är att följa utskottet. Då är regeringen icke bunden vid något visst 
sätt, på vilket hjälpen skall lämnas. Jag tror verkligen i motsats till herr 
Ekman, att man bör betänka sig mer än en gång, innan man inlåter sig på 
statlig sågverksrörelse. Nog kan man skaffa råvarumaterial, och nog kan 
man driva sågarna och vad därmed äger samband. Men det finns någonting 
som heter försäljning av varorna, och i det hänseendet tror jag staten är illa 
rustad. Huru det än är, blir nog all statlig drift tyngre och sämre i ekono
miskt hänseende än om privatmän sköta en rörelse. Men som sagt: hjälp 
bör kunna lämnas för avveckling vid visst tillfälle. Då bör man emellertid 
starkt poängtera det tillfälliga, och det var detta som herr Ekman icke gjorde 
i sitt förslag till motivering.

Jag skall alltså, herr talman, helt enkelt be att få yrka bifall till utskottets 
hemställan och motivering.

o 1

Ang. igång- 
lättande av 

ågverksröreUe 
å Seskarön

TV. TV.

! Forts.)
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'sättåndeav Herr Olofsson i Digernäs: Herr talman! Jag uppkallades av herr Löv-
sågverksrörelse 8'rens anförande och jag skall ge honom rätt därutinnan, att min uppgift om 

å Seskaröii tiden för sjöfarten vid Seskarön icke var riktig. Jag vet icke själv var jag fått 
m- »»■ uppgiften iDån, men jag tror det var någon norrlänning, som på min fråga gav
(Forts.) jet svaret, att sjöfarten pågick tre månader årligen. I varje fall erkänner jag,

att det var ett fel av mig, när jag lämnade den uppgiften. Måhända pågår sjö
farten under mycket längre tid. Men det är ju icke därpå det hänger.

Herr Lövgren nämnde, att han tagit reda på storleken av frakterna vid trans
port på järnväg från Jämtland till den norska kusten. Jag vet icke, huru dessa 
fraktsatser äro beräknade av herr Lövgren, men de äro räknade för lågt. Nåja, 
det skadar ju icke. Men jag vill säga, att järnvägarna ha sannerligen hjälpt 
till att göra slut på sågaffärerna i Jämtland. Men detta beror på mycket annat 
också. När t. ex. arbetslönerna ökats till det dubbla eller mycket mera, måste 
detta ha bidragit till att sätta stopp för affärerna. Sågverksarbetarna ha t. ex. 
ofta två eller tre gånger mera i avlöning än någon jordbruksarbetare. Det är 
fackorganisationerna, som drivit upp lönerna så, att om man skulle lyckas göra 
detsamma på jordbruksområdet, jordbruket bleve fullkomligt omöjligt att be
driva. Om arbetarna däremot ginge till mötes och följde konjunkturerna en smu
la, skulle det icke alls bli omöjligt att driva sågaffärer även i Jämtland.

Herr Ekman framlade ett förslag om att man skulle hänvisa domänstyrelsen 
till att arrendera den ifrågavarande sågen. Ja, jag har både på avdelningen och 
i utskottet in pleno uttalat, att en sådan tanke var för mig ganska sympatisk. 
Arrendet skulle då icke ske på de villkor, som inrymmas i herr Lövgrens motion, 
utan på rimliga villkor. Även i herr Lövgrens motion talas om »arrendering.» 
av sågen, men det är där icke tal om något egentligt arrende utan om ett rent 
köp, ehuru betalning skall ske under eu tid av tio år i stället för kontant. Här 
däremot skulle sågen arrenderas på vanligt sätt för billigt pris och på uppsäg
ning, och domänstyrelsen skulle pröva, om man skulle inlåta sig därpå. Domän
styrelsen driver själv sågverksrörelse på många ställen i Norrland, ehuru rörel
sen icke är av någon större betydelse. Detta var som sagt en tanke, som svävade 
för mig länge, men chefen för domänstyrelsen meddelade i utskottet, att han på 
inga villkor ville veta av arrende av sågen. Han förklarade, att man hade så bra 
köpare och finge så bra betalt för sitt virke, att man icke rimligtvis kunde lägga 
sig till med sågverksdrift. Under sådana omständigheter måste jag gå ifrån 
den tanken, att domänstyrelsen skulle så att säga tvingas av riksdagen att taga 
upp den rörelsen. Skulle det nämligen sedan visa sig, att icke affären ginge 
bra, skulle man anse detta vara riksdagens fel, då riksdagen tvingat in domän
styrelsen på banor, som den icke själv trott på. Annars skulle jag i det längsta 
hållit på, att domänstyrelsen själv finge driva sågen.

Vad sedan herr Andersons i Råstock anmärkning rörande biskop Bergqvist 
beträffar, vill jag säga, att mitt yttrande var mera ett skämt. Jag glömde att 
tillägga, att kyrkan nog icke var huvudmotivet för biskopen, utan att han nog 
även hade andra motiv för sin ståndpunkt. Den saken kunna vi alltså låta bli 
att diskutera vidare.

Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.

Herr Dalilén: Herr talman! Herr Lövgren ställde dels till undertecknad
och dels till herr Herou den frågan, av vilken anledning Ytterstfors-Munksunds- 
bolagets här påtalade rofferipolitik skulle kunna ha någon inverkan på den 
fråga vi här behandla. Frågan visar, att herr Lövgren i sin självgodhet och in
billade sakkunskap icke läst de motioner, som ligga till grund för denna debatt. 
Vi ha i vår motion — utöver det att vi krävt sågverksrörelse på Seskarön -— 
hemställt om en utredning rörande anläggande av sågverksrörelse i Norrbotten 
överhuvud taget. Vill herr Lövgren bestrida riktigheten av att Ytterstfors-
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Munksundsbolaget haft en avgörande inverkan på arbetslösheten i Norrbotten, 
må jag — för att använda herr Lövgrens terminologi — säga, att det är som säg^rksroreh 
att ge medicin till en död, om man skall fortsätta att diskutera med herr Löv- & Seskarön 
gren. m'm-

Vad slutligen mina uppgifter om löneförhållandena vid Karlsborg beträffar. (Forts, 
vill jag endast upprepa vad jag yttrade, att jag fått dessa uppgifter vid ett 
stort offentligt möte i fjol höstas. Man meddelade mig då, att lönerna där voro 
betydligt lägre än vid industrier i motsvarande yrken uppe i Norrbotten, en 
uppgift, som säkerligen också kommer att kunna bekräftas.

Herr Ekman: Herr talman! Mina repliker skola bli mycket korta.
Till herr Olsson i Kullenbergstorp vill jag säga, att jag riktar mig mot att 

utskottet på sätt som här sker tager in en passus i utlåtandet, som synes utgå 
ifrån att om det här skulle vara fråga om ett allmänt övervägande, ur all
männa ekonomiska synpunkter, huruvida staten på detta område skall börja ut
öva affärsdrift. Det är icke alls så frågan ligger till. Det är fråga om olika 
former för att tillgodose arbetstillgången för en viss bygds arbetare, och i det 
hänseendet erbjuder sig en viss form, som efter mitt sätt att se är den under 
1'örhandenvarande omständigheter bästa möjliga.

Jag kan ge herr Olofsson i Digernäs rätt uti att om man kalkylerar på vanligt 
sätt och undersöker, huruvida det ger mer eller mindre, om man köper eller man 
arrenderar sågverket för en tid av tre eller fem år, man kan komma till herr 
Olofssons resultat. Men det är just för att markera det tillfälliga i anordnin
gen, som jag för min del förordar ett förhyrande av sågverket för några år 
framåt. Skulle det sedermera visa sig, att detta går bra, får man taga under 
övervägande, huruvida man skall sluta därmed eller icke. Men blir det för
luster, innebär väl just tillkomsten av dessa en klar anledning för staten att 
taga upp frågan, när man skall upphöra med rörelsen. Detta ligger, så vitt 
jag förstår, i sakens natur. Vad det skall vara för risk att riksdagen uttalar 
sig så som mitt förslag lyder: »Däremot torde ett upptagande genom domän
verkets försorg av sågverksdrift å Seskarön vara förtjänt av ett skyndsamt och 
ingående övervägande», när utskottsmajoriteten ändå menar att ett sådant över
vägande skall ske, förstår jag icke. Uttalandet skulle bara visa, att man tror 
det vara lämpligt att söka stimulera regeringens intresse för lösningen^av denna 
fråga. Man markerar sin ståndpunkt och därmed kanske i någon man under
lättar för regeringen att fatta position i frågan. Jag kan för övrigt icke se, 
att det med den form som här föreslagits behöves ett nytt riksdagsövervägande, 
utan saken kan ordnas genom regeringens och domänverkets försorg. Och detta 
kan då ske på snabbast möjliga sätt, så att man icke uppskjuter det hela längre 
än som är oundgängligen nödvändigt för driftorganisationens skapande och arbe
tets igångsättande. Därmed äro, så vitt jag förstår, alla parter bäst tillgodo
sedda.

Jag hemställer alltjämt, herr talman, om bifall till mitt förslag.

Herr Lövgren: Herr talman! Till herr Dahlén vill jag säga, att spörs
målet om Ytterstfors-Munksundsbolaget icke har någonting att göra med ifrå
gavarande ämne — om vi skola diskutera hjälpen till Seskarön här i dag nota 
bene. Skall man diskutera förslag »ins blaue hinein», förslag om anordningar 
av statsdrift i flera älvar i Norrbotten, bör man komma med annan motivering 
än herr Dahlén och övriga kommunister gjort. Ty den motiveringen är san
nerligen icke sådan, att man kan fota något stort industriellt företag på den.

Gent emot herr Olofsson i Digernäs vill jag framhålla, att inom sågverks
industrien har man ett kollektivavtal, där lönesatserna genomsnittligt ^sett 
ligga för de bästa arbetarna mellan 90 öre och 1 krona i timmen — alltså de
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Ang. igång- arbetare som ha 100 % i ackord; sedan finns det en graderad skala nedåt un- 
sättandeav Jan för undan för de mindre kvalificerade, som ha löner på 90, 85, 80 och 70 % 

mTseskarön av va(^ c*e högst betalta förtjiina. Jag tror, att med det sista kollektivavtalet 
m.m. skall man genomsnittligt komma upp till 96 öre per timme. Jag hoppas, att

(Forts.) herr Olofsson i Digernäs icke tycker, att detta är för stor förtjänst för kvali
ficerade sågverksarbetare.

Herr Olsson i Kullenbergstorp: Herr talman! Blott ett par ord. Då herr 
Ekman säger, att utskottets motivering avser ett annat spörsmål än det hsir 
föreliggande, så tycker jag å min sida, att herr Ekmans förslag skulle binda 
regeringen för att gå fram på en väg, som utskottsmajoriteten icke önskar. 
Jag skulle ha förstått herr Ekman betydligt bättre, om herr Ekman varit med 
om att stryka hela den ifrågavarande punkten. Då hade regeringen stått all
deles obunden; man hade varit totalt neutral i det fallet. Jag vädjar verk
ligen till herr Ekman, om han icke kan nöja sig med att blott stryka punkten. 
I sågfall skall jag icke ha något emot herr Ekmans yrkande, men eljest har 
han åtminstone indirekt tagit parti för ett visst sätt att lösa frågan.

Sedan sade herr Ekman också, att efter det att man drivit rörelsen några år 
på försök och det visat sig, att den icke utfallit ekonomiskt, kunde man sluta. 
Ja, enskilda företagare kunna avbryta ett företag på detta sätt, men tror 
verkligen herr Ekman, att, sedan staten lagt handen vid plogen och drivit rö
relsen själv, det blir så lätt att upphöra med driften? Det tror åtminstone icke
jag.

För övrigt förvånar det mig, att det socialdemokratiska partiets ledamöter 
i statsutskottet i stort sett enhälligt gått in för reservationen. Ty det är väl 
märkvärdigt, att om man vill förorda statsclrift eller socialisering man tror 
det skall gå förträffligt, om man oupphörligt tager och plockar till sig de 
företag som gått sämst och som icke burit sig. Jag tycker det skulle ha varit 
rimligare, om man börjat med företag som givit god vinst. Det ligger en 
motsägelse i herrarnas uppfattning, och detta förvånar mig.

Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr Sandström: Herr talman! Jag måste i likhet med herr Olofsson i
Digernäs taga tillbaka en uppgift, som jag lämnade i mitt första anförande, 
när jag påstod, att statens sågverk i piteåtrakten är nedlagt. Jag har blivit 
övertygad om att så icke är förhållandet. Jag bor nu så långt nere i Norr
land, att jag icke kunnat följa med i det fallet. Men jag vill dock poängtera, 
att det är slut på all export från detta sågverk. Man tillverkar endast slipers 
för statens järnvägars eget behov, och sågverket har sålunda en annan karak
tär än det statliga sågverk, som förutsatts på Seskarön. Det kan hända, att 
man i viss mån kan ha behov av ett sågverk sådant som det i piteåtrakten, när 
statens järnvägar på detta sätt kunna reglera priserna för vad man måsie 
inköpa.

Sedan också en liten replik till herr Lövgren. Han talade om de olika upp
gifter från de sakkunniga, som framkommit under denna frågas förberedande 
behandling. Jag vill då säga, att herr Ekmans kalkyler böra tillerkännas vits
ord framför dem, som äro lämnade av platsförvaltningen däruppe, vilken ön
skar fortsatt drift och därför möjligen lämnar väl optimistiska siffror (som 
man dock naturligtvis själv tror på; det är en annan sak). På trävaruexport- 
föreningens kontor har man inhämtat uppgifter från hela landet, icke blott om 
export utan även om inköpsprisen på virke, och jag anser, att herr Ekmans 
kalkyler böra tillerkännas vitsord. Går man efter dessa linjer, kan man aldrig 
enligt mitt förmenande förorda någon som helst sågverksrörelses igångsättan
de på Seskarön.
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Herr Selberg: Herr talman! Det är som norrbottning och såsom underteck- 
nare av motionen, som jag måste besvära kammaren med ett par ord. Mitt sägverksröreke 
anförande skall icke bli långt. d Sesknrön

Jag vill bara framställa den vädjan, att vi icke bär vid beslutets fattande m. m.
fästa alltför stort avseende vid huru det i det ena eller andra fallet skall för- (Forts,
faras, utan att vi i stället taga sikte på att hjälp behövs. Jag ber att få hän
visa till att av de 4,599 personer, som funnos i ifrågavarande kommun den 1 
januari 1928, beröras icke mindre än 1,300 av den industri, som här skulle 
nedläggas —- alltså mer än en tredjedel av kommunens befolkning. När kom
munalskatterna nu äro så höga, som de enligt lämnade uppgifter äro, är det 
givet, att därest man underlåter att ge den hjälp som behövs för att återupp
rätta industrien, blir nöden större och större och utskylderna stiga undan för 
undan. Jag vill framställa den vädjan till kammaren, att man här går in för 
att något skall göras så snabbt som möjligt, och jag har icke kunnat finna 
annat än att reservationen innebär förutsättningar för en riktig åtgärd och 
en snabb sådan. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen.

Skulle det nu kännas osmakligt att ge ifrågavarande belopp såsom något 
direkt understöd åt denna norrbottenskommun, skulle jag vilja hänvisa till 
vad landshövding Ringstrand, som icke är norrbottning utan västerbottning. 
säger i slutorden av sin skrift om Norrlands naturtillgångar. Det heter där:
»Norrlands framtida utveckling är i hög grad beroende av att dess skogar er
hålla en god vård. Den största skogsägaren är staten, som äger ej mindre än 
inemot en fjärdedel av Norrlands produktiva skogsmarksareal. På staten vi
lar alltså redan härigenom en stor del av ansvaret för Norrlands framtida ut
veckling. Därtill kommer ju ansvaret för de beslut, som statsmakterna fatta 
i frågor, vilka hava betydelse för landet häruppe. Norrland har länge varit 
ett okänt land; då det nu håller på att träda fram från sin alltför länge undan
skymda plats, behöver det ett välvilligt stöd för att kunna intaga det rum i ar
betet för hela rikets gemensamma bästa, som det känner sig i framtiden kun
na fylla. Det begär inga nådegåvor utan endast ett förskott, ty det känner 
sig förvissat om att kunna återgälda, vad det nu mottager.»

Vad vi här bevilja behöver således icke vara ett rent understöd utan kan 
betraktas som ett förskott, som man sedan kan få igen. Eller också kan det 
anses motsvara en liten del av vad staten redan tillgodogjort sig av Norrlands 
malm- och skogstillgångar.

Herr förste vice talmannen llamilton: Herr talman! Jag vill framföra
ett tack till herr socialministern för det svar han lämnade, oaktat jag endast 
begagnade min rätt som kammarledamot att framställa en fråga. Jag tackar 
honom också för det stora intresse,, som han visat och ville visa för den nöd
ställda befolkningen i Nedertorneå socken. Jag har den uppfattningen, att ett 
bifall till reservationen även medför rätt för regeringen att se till, huruvida 
man icke skall kunna lösa frågan på det sätt som herr Ekman föreslagit. Ett 
bifall skulle också betyda, att man därjämte skulle kunna medgiva regeringen 
att använda medlen på andra sätt så som regeringen funne lämpligast antin
gen för sågverksrörelsens upprätthållande eller eljest. Det är alltså det stör
sta förtroende man kan skänka en regering, förefaller det mig, om man bifal
ler reservationen.

Herr Carleson: Herr talman! Herr Ekmans yrkande om ändring i moti
veringen har tolkats och kan tolkas så, att man skulle vilja att domänverket 
satte i gång ifrågavarande arbeten, även om man på förhand kunde räkna med 
att de skulle gå med förlust. Herr Ekman nämnde ju själv, att om man under 
några år drivit rörelsen och funnit, att den gått med förlust, man kunde läg-
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^ättanteav ga net^ densamma. Om man går fram på den vägen, är jag rädd för att man 
sågverksrörelse utsä^ter sig för rätt tråkiga eventualiteter. Att staten skulle lägga ned rä
ls Seskaron relsen, sedan den under några år gått med förlust, ställer sig icke alltför lätt. 

m. m. Men jag tolkar för min del icke motiveringen, sådan den är föreslagen, på det 
(Forts.) sättet, utan jag anser, att den innebär att regeringen bör göra en utredning i 

saken genom domänverket — något som den väl under alla förhållanden skulle 
göra — och att, om denna utredning visar, att rörelsen icke kan bära sig, sta
ten icke bör börja rörelsen utan gå en annan väg. Men å andra sidan: om 
utredningen skulle visa, att man har anledning att antaga, att rörelsen verk
ligen kan drivas utan förlust för staten, bör man gå fram på den föreslagna 
vägen. Med dessa ord har jag endast, herr talman, för min del velat motivera, 
varför jag kommer att rösta för herr Ekmans yrkande.

Härmed var överläggningen slutad. Herr talmannen gav propositioner på 
l:o) bifall till utskottets hemställan med godkännande av dess motivering, 2:o) 
bifall till det förslag, som under överläggningen framställts av herr Ekman. 
3:o) bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen samt 4:o) bifall till 
den av herr Dahlén m. fl. i ämnet väckta motionen; och förklarade herr tal
mannen sig anse svaren hava utfallit med övervägande ja för den under 2:o) 
angivna propositionen. Herr Anderson i Råstock begärde emellertid votering, 
varför herr talmannen för bestämmande av kontrapropositionen ånyo upptog 
de återstående propositionerna, av vilka herr talmannen nu fann den under 1 :o) 
angivna hava flertalets mening för sig. Beträffande kontrapropositionen äska
de likväl herr Hansson i Stockholm votering, i anledning varav och sedan till 
kontraproposition i voteringen om kontraproposition i huvudvoteringen anta
gits den under 3:o) angivna propositionen, efter given varsel nu upplästes och 
godkändes samt anslogs en så lydande voteringsproposition:

Den, som till kontraproposition i huvudvoteringen angående statsutskottets 
utlåtande nr 23 antager yrkandet om bifall till utskottets hemställan med god
kännande av dess motivering, röstar

Ja;
Den, det ej vill, röstar

Nej;
Vinner Nej, har kammaren till kontraproposition i nämnda votering anta

git den vid utlåtandet fogade reservationen.
Sedan kammarens ledamöter härefter intagit sina platser samt voteringspro- 

positionen blivit ännu en gång uppläst, företogs omröstning med tillämpning 
av uppresningsförfarandet; och befanns därvid flertalet hava röstat för nej
propositionen, vadan propositionen för huvudvoteringen, som efter given var
sel nu upplästes och godkändes samt anslogs, erhöll följande lydelse:

Den, som vill, att kammaren bifaller det förslag, som under överläggningen 
om statsutskottets förevarande utlåtande nr 23 framställts av herr Ekman, 
röstar

Ja;
Den, det ej vill, röstar

Nej;
Vinner Nej, har kammaren bifallit den vid utlåtandet fogade reservationen.
Efter det kammarens ledamöter ånyo intagit sina platser samt sistnämnda 

voteringsproposition blivit ännu en gång uppläst, företogs omröstning med till- 
lämpning av uppresningsförfarandet; och befanns flertalet därvid hava röstat 
för ja-propositionen, vadan kammaren bifallit det förslag, som under överlägg
ningen framställts av herr Ekman.
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Onsdagen den 6 mars f. in.
Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m.

Föredrogs, men bordlädes ånyo på flera ledamöters begäran konstitutions
utskottets utlåtande nr 6.

Vid föredragning av statsutskottets memorial nr 22, i anledning av kamrar
nas skiljaktiga beslut i fråga om vissa anslag under nksstatens tredje huvud
titel, innefattande anslagen till utrikesdepartementet, godkändes den i detta 
memorial föreslagna voteringspropositionen.

Herr statsrådet Johansson avlämnade Kungl. Maj:ts propositioner: 
nr 161, angående anslag för budgetåret 1929—1930 till kommerskollegium 

samt de under kollegium lydande myndigheter och kårer m. m.; samt
nr 166, angående medel till understöd för upprätthållande av luftfart mellan 

Malmö och kontinenten vid vissa tillfällen innevarande vinter.

Vid föredragning av bevillningsutskottets memorial nr 7, angående särskild 
ersättning åt en tjänsteman hos bevillningsutskottet, bifölls vad utskottet i detta 
memorial hemställt.

Föredrogos, men bordlädes ånyo på flera ledamöters begäran första kamma
rens andra tillfälliga utskotts utlåtanden nr 1 och 2.

Föredrogos ånyo bevillningsutskottets betänkanden:
nr 3, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående avskaffande av last

penningarna; samt
nr 4, i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående godkännande av 

ett mellan Sverige och Ungern slutet handels- och sjöfartsavtal.
Vad utskottet i dessa betänkanden hemställt bifölls.

Föredrogs ånyo bevillningsutskottet  ̂betänkande nr 5, i anledning av väckt 
motion om skrivelse till Konungen angående beaktande av vissa synpunkter vid 
den fortsatta utredningen av fragan om anordnandet av den statliga kontrollen 
av spritcentralens och tobaksmonopolets verksamhet.

I en inom första kammaren väckt, till bevillningsutskottet hänvisad motion, 
nr 145, hade herrar Westman och Dahl hemställt, att riksdagen måtte i skri
velse till Kungl. Maj :t hemställa, att vid den fortsatta utredningen av frågan 
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Onsdagen den 6 mars e. in.
Kammaren sammanträdde kl. 8 e. m.; och dess förhandlingar leddes av herr 

förste vice talmannen.

Föredrogs ånyo statsutskottets utlåtande nr 23, i anledning av väckta motio
ner om igångsättande av sågverksrörelse å Seskarön m. m.

I en inom andra kammaren av herr O. W. Lövgren väckt motion, nr 313, 
hade hemställts, att riksdagen dels ville såsom lån till det planerade företag, 
som skulle övertaga Sandviks sågverk å Seskarön inom Nedertorneå kommun, 
bevilja en summa av högst 400,000 kronor, dels vidare godkänna det kontrakt, 
som träffats mellan Nedertorneå sockens industrikommitté och domänstyrel
sen, med den förändringen, att timmer av mindre än 6 tums toppdiameter icke 
skulle ingå i leveransen, eller, om detsamma skulle ingå, skulle betalas enligt 
genomsnittliga priset för sulfatmassaved, dels slutligen att priset för samtliga 
dimensioner skulle justeras så, att utgångsläget vid ett pris av 10.15/- för 7" 
furuhattens bleve för sågtimmer med 6" toppdiameter 31.3 öre i stället för av 
domänstyrelsen föreslagna 34.- o. s. v.; eller ock, om riksdagen ansåge den 
vägen till frågans lösning fördelaktigare, att domänstyrelsen skulle erhålla i 
uppdrag att driva rörelse vid Sandviks sågverk i ungefärligen samma omfatt
ning som i motionen skisserats.

Vidare hade herr J. P. Dahlén m. fl. i en inom samma kammare väckt mo
tion, nr 314, föreslagit, 1) att riksdagen måtte hemställa till Kungl. Maj:t att 
till 1929 års riksdag inkomma med förslag till förslagsanslag jämte plan för 
domänstyrelsen att omedelbart igångsätta sågverksrörelse å Seskarö; samt 2) 
att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte hemställa, att Kungl. Maj:t 
på grund av redan verkställda utredningar i ärendet eller, därest dessa skulle 
anses böra ytterligare kompletteras, efter verkställd sådan komplettering måt
te snarast möjligt för riksdagen framlägga förslag till anläggande av en sta
tens egen träförädlingsindustri i Norrbotten, avseende ej mindre att mildra det 
nuvarande nödläget bland denna landsdels arbetarbefolkning än även möjlig
göra ett bättre tillgodogörande av statens skogsprodukter inom detta län.

Utskottet hade i det nu föreliggande utlåtandet av angivna orsaker hem
ställt, att de av herrar Lövgren och Dahlén in. fl. i ämnet väckta motionerna 
(II: 313 och 314) ej måtte av riksdagen bifallas.

I motiveringen hade utskottet anfört bland annat följande:
»Motionsvis har nu framförts tanken på sågverksdriftens fortsättning vid 

Sandvik genom ett nybildat aktiebolag med tidigare anställda tjänstemän och 
arbetare som huvudintressenter samt dettas stödjande medelst statsanslag. Ut
skottet finner redan av principiella skäl betänkligt att förorda statshjälp på 
sätt, som begärts, och tveksamheten ökas med hänsyn till hysta tvivel, huruvida 
syftet med understödet skall ernås genom ett företag med de ekonomiska förut
sättningar, som synas vara att påräkna. Gentemot det alternativt framkom
na yrkandet på igångsättande av en statlig sågverksrörelse på Seskarö kan in
vändas att, i den mån överhuvud en statens träförädlingsindustri finnes böra

Om igång
sättande av 

sågverksrörelse 
å Seskarön 

m. m.
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Om igång
sättande av 

sågverksrörelse 
d Seskarön 

in. m. 
(Forts.)

igångsättas, det lii i er vara önskligt att detta kan ske under gynnsammare be
tingelser för en rationell framtida drift än de, som här torde föreligga.

Enligt vad utskottet inhämtat, hava emellertid vederbörande myndigheter 
sin uppmärksamhet fäst på seskaröbefolkningens nödläge, och inom socialde
partementet övervägas för närvarande de utvägar av skilda slag, som kunna 
stå till buds för att bringa hjälp; därvid lära ock få ytterligare undersökas 
här motionsvis framförda uppslag om sågverksdriftens återupptagande an
tingen i direkt statlig form eller ock under statens ekonomiska medverkan.»

Enligt en vid utlåtandet avgiven reservation hade herrar Olof Olsson, Berg- 
qvist, Nilsson i Malmö, Asplund, Bergström, Anderson i Ekstock, Carlsson- 
Frosterud, Wigforss, Eriksson i Stockholm och Högström ansett, att utskottets 
yttrande bort hava den lydelse, reservationen visade, samt att utskottet bort 
hemställa, att riksdagen i anledning av de av herr Lövgren ävensom herr Dahlén 
in. fl. i ämnet väckta motionerna (II: 313 och 314) måtte för budgetåret 
1929/1930 under riksstatens femte huvudtitel såsom bidrag för fortsättning 
av sågverksdriften å Seskarö bevilja ett reservationsanslag av 400,000 kronor, 
att efter Kungl. Maj:ts närmare beprövande användas under förutsättning att 
betingelser för eu dylik drift befunnes föreligga.

Herr Bergqvist: Herr talman! När jag i förmiddags begärde ordet, var jag 
någorlunda på det klara med vad jag skulle säga i frågan, men sedan nu andra 
kammaren fattat sitt beslut, har jag blivit rätt villrådig, åtminstone med avse
ende på det slutliga yrkande, som jag skall framställa.

I den kris, som uppstått i Norrbotten genom trävaruindustriens sammanbrott 
efter kriget, har på sista tiden en ljusning inträtt, i synnerhet sedan riksdagen 
trädde emellan och finansierade kalixindustrien, så att rörelsen kunde upptagas 
där. Nu har sågverksrörelse begynt bedrivas i Kalix, och den trämassefabrik 
där, som var nedlagd, har börjat sättas istånd igen för att drivas i samband med 
sågverksrörelsen vid Karlsborg. Även vid Töre har sågverksdriften återupp
tagits, och befolkningen, som gått arbetslös, har också där fått sysselsättning. 
Men i det allra yttersta hörnet mot Finland, i Nedertorneå församling, är läget 
fortfarande synnerligen brydsamt. Där finnes en ö, som heter Seskarö, som 
hör till Nedertorneå pastorat. Den ligger därute i Bottniska viken ungefär 
3 mil utanför Haparanda och Kalix eller ungefär mitt emellan dessa båda plat
ser. Där har länge funnits två sågverk, ett svenskt, Granvik, och ett finskt, 
Sandvik. Granvik blev av en eller annan anledning nedlagt för en tre år sedan, 
och Sandviks sågverk, som äges av finnar, avvecklas nu. Jag vet ej, om arbetet 
har fullständigt avstannat, men i varje fall håller det just på att avvecklas och 
nedläggas.

Härigenom har befolkningen ute på ön kommit i eu synnerligen svår belägen
het, och detta nödläge har uppmärksammats icke blott av ortsmyndigheterna 
utan även av regeringen. Såväl den förra regeringen som den nuvarande har 
haft sin uppmärksamhet riktad på förhållandena på Seskarön. Statsminister 
Ekman gjorde själv ett besök där förra hösten, och såvitt jag vet har den nu
varande regeringen också haft ett par delegerade däruppe, som ha undersökt 
förhållandena.

Emellertid har ingen proposition i ärendet framlagts för riksdagen, utan frå
gan ligger nu under utredning på regeringens bord. Att emellertid frågan nu 
framföres beror på inom riksdagen väckta motioner, och statsutskottet, som har 
haft att behandla dessa, erkänner, att ställningen därute på Seskarön och för 
övrigt i hela Nedertorneå kommun är synnerligen bekymmersam. Fastän de 
finnar, som ha arbetat vid Sandviks sågverk, numera till största delen blivit för
flyttade till Finland, finnes det ännu en 1,300 personer på ön, och huru dessa
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skola kunna sysselsättas och finna sin utkomst för framtiden är ett mycket be
kymmersamt problem.

Vad är nu att göra i denna situation? Ja, somliga säga, att här ingen annan 
råd finnes, än att man avfolkar ön. Det finnes inga förutsättningar för att 
man skall kunna behålla befolkningen där, utan man får försöka låta den absor
beras på andra platser. Detta är dock en sak, som inte är så lätt att verkställa, 
och om den verkställes, kommer den att ha med sig mycket ledsamma följder. 
För det första är att märka, att det finnes minst ett 50-tal egnahemsbyggare 
därute på Seskarön, som ha slagit sig ned där i god tro, att driften skulle kom
ma att fortsättas, och de små besparingar, som de ha kunnat göra, ha de lagt 
ned på att bygga sig bostäder och inrätta sig för att där i framtiden kunna ha 
sin utkomst. Men man förstår, att om ön skall avfolkas, få dessa bostäder intet 
värde. Det lilla arbetaren har kunnat bespara det förlorar han i ett enda slag.

Så är det kommunen, som också kommer att bli mycket lidande. Den har så 
länge driften varit igång på Seskarön haft väsentlig hjälp därifrån. Det största 
antalet bevillningskronor har varit på Seskarön. Nu har bevillningskronornas 
antal sjunkit till mindre än hälften av vad det var för några år sedan, och kom
mer ön att evakueras så blir följden den, att bevillningskronorna sjunka med 
ytterligare hälften av vad de nu utgöra, så att man räknar med endast 4,000 
bevillningskronor. Det betyder, att man får räkna med en kommunalskatt av 
över 20 kronor, såsom vi se uti herr Lövgrens motion. Och till denna kommunal
skatt kommer sedan landstingsskatt med 3.16 och vägskatt med 80 öre per fyrk 
och så ovanpå detta kronoskatten, så att enligt en beräkning, som andra kamma
rens förste vice talman har gjort, beskattningen skulle komma att belöpa sig i 
det hela till omkring 30 procent av inkomsten. Det är ju klart, att detta är all
deles orimligt och att man måste söka förhindra en utveckling, som får sådana 
följder.

Vidare skulle avsättningsmöjligheterna för bönderna på fastlandet också bli 
mycket mindre. Hittills ha de kunnat leverera mjölk och andra ladugårdsproduk- 
ter och jordbruksprodukter över huvud ut till Seskarö i rätt stor omfattning. 
Blir det tomt på Seskarön, förlora bönderna på fastlandet den marknad, som 
de hittills hava haft där.

Man ser sålunda, att frågan om att avfolka ön är en sak, som för med sig så 
stora svårigheter, att man knappast kan på allvar tänka på densamma. Vad 
skall man då göra? Vad säger statsutskottet? Ja, om jag skulle sammanfatta 
utskottets motivering, så kan jag göra det i den satsen: »Vänta och se!» ^ i
skola vänta och se; saken överväges ju hos regeringen inom socialdepartementet. 
Vi skola vänta och so vad som kan bli av detta. Jag vill säga, att jag hyser det 
största förtroende till regeringen, till socialdepartementet och till socialministern, 
och jag vet, att statsrådet säkerligen har denna fråga liggande varmt om hjärtat, 
men jag undrar, om det ej för honom ändå skulle ha varit en hjälp att få en 
400,000 kronor i sin hand för att gå till aktion med i den svåra belägenhet, som 
här kommit på. Jag tror, att vi skulle kunna tryggt lägga pengarna i hans hand. 
och att de skulle komma till en god användning, i fall de bleve disponerade av 
honom. Att vänta är nog bra i många fall. Det förebygger förhastade beslut, 
men det finnes ett gammalt ordspråk, som säger: »medan gräset växer dör kon», 
och här är ett fall, där det ordspråket nog kan äga sin tillämpning. Jag förbi
ser nu inte, att regeringen under tiden gör vad den kan för att genom provisoriska 
åtgärder hjälpa befolkningen, men ändå vore det synnerligen önskvärt, att man 
så fort som möjligt kunde glida in igen i normala förhållanden. Jag hoppas, 
att det skall finnas möjlighet därtill.

Reservationen har gått en annan väg än utskottets majoritet. Den bär an
slutit sig närmast till en av de motioner, som äro väckta, nämligen om beviljande 
av ett anslag av 400,000 kronor för att möjliggöra, att ett bolag bildas i överens-
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Om igång- stäinmelse med vad som skett i Kalix, att sålunda aktieteckningen finansieras 
ågverksrörelse oc.^ “köp av Sandviks sågverk på Seskarön möjliggöres. Jag har anslutit 
å Seskarön mig till denna reservation. Jag har hört, att en talare i andra kammaren i dag 

m.m. lär ha sagt, att orsaken varför jag anslutit mig till denna reservation vore den, 
• Forts.) att det har byggts en kyrka på Seskarön, vilken visserligen icke tillkommit på 

grund av något religiöst behov utan framdrivits av bolsjevikerna för att de skulle 
få arbetsförtjänst. Jag måste säga, att diagnosen är fullständigt felaktig. Jag 
har icke utav kyrkobygget på Seskarön på det minsta sätt influerats till eu an
slutning till denna reservation, utan min anslutning har berott på andra, rent 
sakliga grunder.

Enligt min uppfattning finnes det mycket starka skäl för den reservation, 
som jag jämte andra avgivit vid utskottets utlåtande. För det första är det ju 
omöjligt, att man kan låta sig nöja med att i längden anordna nödhjälpsar- 
beten för en så pass stor befolkning, som det här är fråga om, och förresten 
kan man ej på ön åtminstone finna nödhjälpsarbeten, som skulle kunna syssel
sätta alla arbetare därstädes, utan då måste man naturligtvis skicka dem hit 
och dit. I längden lär väl detta inte kunna gå. Jag har hört socialministern 
själv i andra kammaren i dag vitsorda, att det inte går. Men härtill kommer, 
att man har de där stora skatterna, som jag har talat om. Man kan inte läm
na en kommun åt ett sådant öde, att den får en fattigvård, som tynger 
ned den alldeles, och allra minst kan man göra det i en gränstrakt, ty vi skola 
komma ihåg, att den här frågan har också ett nationellt inslag, som man inte 
får förbise, även om man inte vill skjuta fram den i förgrunden. Man skall 
i alla fall inte skymma undan saken, ty den har nog sin stora vikt och be
tydelse. Det är sålunda nödvändigt att här ingripa, och enligt min uppfatt
ning hade det bästa sättet varit det, som i reservationen föreslås.

Nu frågar man sig emellertid, om det verkligen finnes några förutsättningar 
för en fortsatt drift på Seskarön. Jag ber då till en början få påpeka, att den 
omständigheten, att Sandviks sågverk nedlägges, icke är något bevis för att 
icke driften bär sig, ty det är inte på grund av att driften har gått med för
lust, som man har indragit sågverksrörelsen, utan det har skett därför, att 
man koncentrerat sågverksdriften till en plats, som heter Karihaara på finska 
sidan, och dit tänkte man även flytta sågverksrörelsen från Röyttä såg, som 
dock nedbrann förra sommaren, varför man ej behövde vidtaga den åtgär
den.

Vidare finnes på Seskarön ett modernt sågverk, ett sågverk med tre ramar, 
som har en kapacitet av inemot 10,000 standard om året, i fall man arbetar med 
dubbla skift, och detta sågverk kan man få köpa för en köpeskilling av 115,000 
kronor, som ju är ett synnerligen billigt pris i jämförelse med vad en sådan 
anläggning är värd. .

Det finns också goda hamnförhållanden på Seskarön. Den ligger därute i havs
bandet med djupt vatten. Såvitt jag vet är det omkring 14 meter djupt vatten 
i hamnen och en 11 meters djup ända in till kajen, så att det är synnerligen 
gynnsamt i detta hänseende. Dessutom är på grund av läget ute i havsban
det seglation möjlig där åtskilliga veckor längre än vid någon annan hamn i 
Norrbotten. Vidare har ju också ett virkesavtal blivit upprättat med domän
styrelsen, ehuruväl detta torde behöva i någon mån justeras, för att det skall 
kunna bli ekonomiskt underlag för driften.

Detta är några synpunkter och skäl, varför jag för min del har anslutit mig 
till reservationen och ansett, att det verkligen finnes möjligheter att kunna 
driva rörelsen där uppe så, att den bär sig. I Kalix tycks det gå mycket bra, 
och alla fackmän säga, att det kommer att gå bra där. Nu är det ju sant. 
att förutsättningarna i Kalix kanske äro något gynnsammare än på Seskar
ön, därför att det kommer att finnas en trämassefabrik i förening med sågver-
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ket vid Karlsborg. Men enligt vad motionären påvisar, kan man doek få av
sättning för avfallet från Sandvik på sådana villkor, att det kan lämna en be
hållning av G ä 7 kronor per standard.

Emellertid har nu andra kammaren fattat beslut i frågan. Den har visser
ligen gått på utskottets kläm, men den har antagit en förändring i motive
ringen, som i någon mån ställer saken gynnsammare för seskaröborna än vad 
utskottets ursprungliga förslag gjorde. Den ändring, som skett i andra kam
maren är den, att i andra stycket på sid. 2 i utskottets utlåtande sista satsen 
skulle strykas, och i stället för den skulle insättas följande: »Däremot torde 
ett upptagande genom domänverkets försorg av sågverksdrift på Seskarön vara 
förtjänt av ett skyndsamt och ingående övervägande.» Och sedan skulle det 
fortsättas så här: »Enligt vad utskottet inhämtat ha också vederbörande myn
digheter sin uppmärksamhet fäst på seskaröbefolkningens nödläge, och inom 
socialdepartementet övervägas för närvarande utvägar av skilda slag, som kun
na stå till buds för att kunna bringa hjälp. Därvid lärer få undersökas bär 
motionsvis framförda uppslag om sågverksdriftens återupptagande.» Jag är 
inte nöjd med denna formulering och jag beklagar, att andra kammaren kom 
till detta slut, men å andra sidan lär det väl i det läge, vari frågan nu kommit, 
inte löna sig att fasthålla vid reservationen. Därför finner jag mig nödsakad 
att, ehuru jag anser den i reservationen anvisade utvägen vara bättre, likväl 
ansluta mig till det beslut, som i andra kammaren har fattats och som jag 
här refererat, och därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till detta.

Om igång
sättande av 

sågverksrörelse 
å Seskarön 

m. m. 
(Forts.)

Herr Kvarnzelius: Herr talman! Det är ej angenämt att här taga till orda 
i en fråga, när man i alla fall kommer till det resultat, att man inte är be
redd att omedelbart förorda någon direkt åtgärd. Den befolkning, som det 
här är fråga om, utgör ju omkring 400 arbetare, med familjer, eller tillhopa 
omkring 1,300 personer. Denna befolkning befinner sig otvivelaktigt i en myc
ket bekymmersam situation. Så är fallet ej allenast med dessa arbetare och 
deras familjer utan även med kommunen i övrigt. Det var också i känslan här
av och med behjärtande av den svårighet, med vilken dessa människor ha att 
kämpa, som statsutskottets fjärde avdelning gick till handläggning av den mo
tion, som nu behandlats. Vi vidtogo den extra ordinära åtgärden, att vi be
gärde att få en konferens med hans excellens herr statsministern samt social
ministern för att tillsammans kunna bättre penetrera och bedöma ärendet och 
för att bli bättre informerade om det läge, vari frågan befann sig hos Kungl. 
Maj:ts regering. Vi funno ju omedelbart och helt naturligt för övrigt, att re
geringen hade haft stort intresse för och ägnat rätt mycket av sin tid och 
uppmärksamhet åt detta spörsmål. Sedan vi hade förvissat oss härom, kunde 
vi i alla fall icke komma till något annat resultat, vi som nu stå för utskotts- 
förslaget, än det som finnes i detsamma. Å andra sidan restes det ett yr
kande om, att något positivt skulle göras. Den reservation, som åtföljer be
tänkandet, bär ju vittne om, hur detta enligt reservanternas mening borde ske.

Jag kan säga liksom den föregående ärade talaren, att situationen har för
ändrats sedan förmiddagen. Då hade man sin tanke inriktad på ett bekäm
pande av reservationen. Nu kommer ett yrkande här i en hastig vändning, 
där man med någon liten ändring av utskottsmajoritetens förslag förordar detta 
i stället för reservationen. Det gör. att det under vanliga förhållanden ju skul
le ligga närmare till hands att söka enas med motparten, om jag så får ut
trycka mig, men i det här fallet måste jag bekänna, att sedan jag bär tagit 
del av den förändring i utskottets motivering, varom det här föreligger för
slag och som andra kammaren har beslutat, kan jag för min del, herr talman 
icke acceptera det erbjudande, som där lämnas. För min del anser jag, att 
det skulle vara att ställa Kungl. Maj :t i en besvärlig situation. Fullföljandet
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sättande av av ^en ^an^e> som ligger bakom detta ändringsyrkande, skulle möjligen för 
sågverksrörelse, dagen hjälpa, men det skulle såsom Döbeln yttrade, göra förhållandena i mor- 

å Seskarön gon sjufalt värre. Jag skall med några korta ord försöka angiva de skäl, var-
m. m. för jag ser saken på det sättet.

(Forts.) Om det skall vara någon mening i ändringsyrkandet, så skulle det väl vara 
den, att domänstyrelsen skulle anmodas att sätta i gång sågverksdrift eller 
taga upp sågveTksdriften på Seskarön. Det heter ju: »Däremot torde ett upp
tagande genom domänstyrelsens försorg av sågverksdrift på Seskarön vara 
förtjänt av ett skyndsamt och ingående övervägande.» Ja, detta har, som både 
jag och alla övriga inom statsutskottet tro oss veta, även inom regeringen va
rit föremål för ett mycket ingående övervägande, och domänstyrelsen har ock
så varit ställd inför det problemet, men resultatet av detta övervägande har 
givit mig och många andra den bestämda övertygelsen, att detta vore en myc
ket dålig lösning av problemet. Som bekant har ja utvecklingen på trävaru
marknaden tenderat därhän, att sågverksdrift enbart blir allt mindre lönande 
och allt svårare att upprätthålla. Jag har under förliden höst haft att hand
lägga avtalsfrågor beträffande sågverksrörelsen, och jag har så mångfaldiga 
gånger under dessa förhandlingar fått inpräglad hos mig den bestämda me
ningen, att sågverksrörelse enbart är en rörelse, en industri, som i närvarande 
tid arbetar under synnerligen hårda förhållanden. Det är för denna industri 
icke fråga om att kunna tänka på någon utdelning åt aktieägarna. De få vara 
tacksamma, om man kan hålla det hela flytande, om man kan slippa att öka sin 
skuldsättning. Den sågverksrörelse, som nu kan bedrivas med fördel, den 
måste ske i samband med massatillverkning, trämasseproduktion. Dessa två 
rörelser gemensamt kunna ännu bära omkostnaderna, uthärda konkurrensen 
med de länder, som vi närmast hava att konkurrera med, nämligen Finland, 
Ryssland, och en del av inre Europa i övrigt, som ligger tungt i marknaden 
och pressar priserna, vilket gör, att vår sågverksindustri inklusive massaindu
strien har det mycket bekymmersamt att kunna hålla rörelsen i gång och kunna 
få omsättning till sådana priser, att det bär sig att driva rörelsen.

Skulle man nu genom riksdagens åtgöranden ställa så till, att domänstyrel
sen skulle pressas att sätta i gång en sågverksrörelse enbart — ty någonting 
annat kan det ju ej bli tal om efter vad som hittills har förekommit — så är 
det alldeles påtagligt, att det skulle bli ett permanent nödtillstånd för denna 
industri. Om domänstyrelsen skulle starta en förädlingsverksamhet, tycker 
jag det är naturligt, och det kunna vi väl alla vara överens om, att den borde 
startas under mera gynnsamma yttre betingelser. Men här är ju situationen den, 
att rörelsen skulle startas under de mest ogynnsamma betingelser, på en bredd
grad, där skeppningst.iden är omkring fyra ä fem månader. Under den öv
riga tiden av året skulle således förädlingen behöva magasineras, och bara 
detta tynger ju oerhört på omkostnaderna. Även i övrigt är det ogynnsamma 
förhållanden. Hade det nu varit så, att domänstyrelsen hade svårigheter att 
få avsättning för sitt virke, så kunde man ju möjligen realisera en dylik tanke 
på en anläggning i närheten av avverkningsorten där uppe i Norrbotten, men 
detta är så långt ifrån fallet, att domänstyrelsen förklarar sig hava mycket 
goda priser där uppe i Norrbotten. Det är ingen svårighet att sälja, och vilka 
är det som köpa? Jo, det är trävaruindustriens representanter från mellersta 
Sverige, från nedre Norrland. Och varför kunna de göra det? Jo, därför, att 
de köpa detta timmer från Norrbotten, föra ned det till härnösandsdistriktet, 
sundsvallsdistriktet eller gävledistriktet och förädla det där. Det får sedan 
som hämösandsvara, resp. sundsvallsvara eller gävlevara en betydligt högre 
kvalitet i marknaden än vad norrbottensvirket i och för sig anses ha. Det 
ligger betydligt i pris därnere, och därför kunna vederbörande med fördel taga 
virket den långa vägen. Men skulle de förädla det där uppe och sälja det som
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norrbottensvara, så är jag icke säker på, att det skulle gå lika bra. Och så 
kommer ju härtill, att de ej kunna få avsättning för avfallet på Seskarön. 
Det skall lagras under vintertiden. Då kan man ej transportera det till en 
massafabrik, exempelvis i Kalix, på grund av isförhållandena, och under tiden 
ligger varan, denna hack eller vad det skall vara, och bränner ihop och blir 
mindervärdig såsom råmaterial för massatillverkning. Det gör, att en såg
verksindustri, som staten skulle bedriva på Seskarö, alltid skulle komma att 
bli en förlustbringande affär, för så vitt domänstyrelsen skall räkna med 
samma virkespriser i denna förädlingsindustri, som de kunna betinga sig, när 
de sälja sina avverkningar på den öppna marknaden.

Och vad skulle resultatet således bli av detta? Jo, man skulle enligt den 
plan, som varit ifrågasatt såsom möjlig att räkna med, bereda sysselsättning 
åt endast 150 av de omkring 400 arbetare, som finnas däruppe på Seskarö. 
De andra skulle således i alla fall bli överflödiga. Det vill förefalla mig, att 
om jag hade att välja mellan att anslå 400,000 kronor på en gång till ända
målet eller att gå på denna motivering, som skulle i sig innebära ett direktiv 
för domänstyrelsen att den skulle taga upp sågverksdrift däruppe, skulle jag 
hellre föredraga att bevilja 400,000 kronor på en gång och ha saken expe
dierad. Men det är klart, att med 400,000 vore saken ej hjälpt för mer än en 
jämförelsevis kort tid. Samma blir förhållandet, i fall man nu följer den linje, 
som andra kammaren tyckes hava av en eller annan anledning ansett sig böra 
gå in för. Det blir ett understöd av permanent karaktär i fortsättningen. Detta 
är min bestämda övertygelse. Resultatet måste bli, att man uppehåller ett un- 
derstödssystem under en eller annan form. Domänstyrelsen vill givetvis ha 
full valuta för sitt timmer, och om regeringen skulle anmoda den att sätta 
i gång driften, tar jag för givet, att den utan vidare skulle begära, att staten 
genom direkta skattemedel skulle hålla domänverket skadeslöst för den förlust, 
som därigenom komme att uppstå. Järnvägsstyrelsen har ett litet sågverk där
uppe, men det är avsett för tillverkning av slipers, och detta sågverk har an
lagts huvudsakligen för att man skall kunna reglera priserna på slipersmark- 
naden, men i och för sig vore det säkerligen en mycket dålig affär, i fall det 
skulle drivas uteslutande som sågverksrörelse.

Dessa omständigheter göra, att jag för min del bestämt varnar kammaren 
för att gå med på den ändrade motivering, som här av biskop Bergqvist ifråga
satts. Jag anser, att det vore mycket bättre att direkt bevilja ett anslag än 
att gå in på den linjen. Biskop Bergqvist sade, att statsutskottets majoritet 
har följt parollen: vänta och se. Ja, jag vill fråga biskop Bergqvist: vad är 
det egentligen för skillnad mellan det yrkande, som biskop Bergqvist här nu 
har framställt och utskottets — för så vitt han menar, att det skall vara någon 
skillnad. I sak skall det enligt hans uppfattning vara ungefär detsamma. Så 
vitt jag kan se måste hans yrkande betyda: vi skola inte se, utan vi skola 
handla utan att se. Det vill förefalla mig, som om i en så pass allvarlig sak 
som denna skall man inte förfara på det sättet. Regeringen har sin uppmärk
samhet riktad på detta problem, och regeringen måste givetvis se till, att de 
människor, det här är fråga om, på ett eller annat sätt få hjälp, den saken 
är självklar. Rör det ändamålet behöva vi ju inte anslå medel, det finns ju 
redan medel därför, nämligen arbetslöshetsanslaget, ty detta får regeringen 
givetvis använda för ifrågavarande ändamål. Men jag tror, att det är riktigt, 
att befolkningen där uppe får göra sig beredd på att det inte går att uppe
hålla industriell drift på Seskarö i fortsättningen. När det var frågan om. 
att det skulle sättas i gång en drift, som omfattade ungefär 150 av de 400 
arbetarna där uppe, så sades det ganska öppet, att vi skulle rensa ut de min
dervärdiga elementen och behålla de bättre, men naturligtvis kan inte staten 
se på saken så enkelt; staten får givetvis sörja även för dessa element, som kan-

Om igång
sättande av 

sågverksrörelse 
d Seskarön 

vi. m. 
(Fort*.

Nr 13.
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Om igång- ske jn^e äro sä välvilligt sedda inom alla kretsar. Det är klart som dagen, att i 
sågverksrörelse det har staten samma förpliktelser mot medborgarna, om de äro av den

d Seslearön ena eller andra kvaliteten. Under sådana förhållanden skulle man även, i fall 
m.m. man satte i gång drift där, endast kunne sörja för en del. Resten fick staten 

(Korts.) i alla fall sörja för på annat sätt.
Jag hörde något av ett yttrande i andra kammaren, där talaren liksom gick 

ut ifrån, att för tillfället kunna vi bringa hjälp på detta sätt, men vid varje 
tillfälle, då man sedan skulle fundera på att lägga ned driften, konune samma 
problem att uppstå som i närvarande stund. Det är klart som dagen, man kan 
inte successivt bringa ned arbetsstyrkan till noll, utan man måste hålla drif
ten uppe med ungefär samma arbetarantal, och när staten inte längre finner 
det förenligt med sina intressen att uppehålla sågverksrörelsen där, så uppstår 
på nytt problemet att antingen skaffa detta folk därifrån eller ock giva dem 
annan sysselsättning. Det är detta, som gör, att jag, så ont det än gör mig om 
detta folk, måste siiga: de få försöka leta sig över till fastlandet, till andra delar 
av riket, för att få sin utkomst, även om det för detta ändamål måste anlitas 
statsmedel till deras hjälp. Jag anser det vara mycket »renhårigare» att på en 
gång göra den saken klar för dem. Om det vore så, att Kalix ville taga emot 
dem, skulle jag inte ha, någonting emot att anslå medel för att utvidga den 
förädlingsrörelse, som där med statens medverkan har satts i gång, både i 
fråga om antalet sågramar och i fråga om massafabrikationen. Men kalix- 
borna betacka sig och säga: vi vilja inte ha dem. Ja, det förstår man ju mycket 
väl, att de tycka sig vara sig själva närmast, så att man kanske i det fallet 
inte kan resa några anspråk på dem. Men samhället är ju i alla fall av den 
beskaffenheten, att det har en märkvärdigt stor förmåga att komma till rätta 
med svårigheter lika stora som dem. som det här är fråga om. Det har lagts 
ned sågverk efter sågverk i olika delar av vårt land, utan att det har satts 
i fråga så extraordinära åtgärder för att hjälpa befolkningen, som det i detta 
fall har ifrågasatts. Jag tänker på min gamla valkrets Skön, Alnö och Timrå. 
Alnö socken t. ex. var längs sin ena gräns kantad med sågverk efter sågverk 
utefter hela vattendraget, d. v. s. längs Alnösundet, men nu äro de borta nästan 
allihop. Det är utvecklingens gång. En koncentration ägde rum i samband med 
anordnandet av kombinerad sågverks- och massadrift, och detta har förändrat 
förhållandena, under vilka dessa industrier måste drivas. Vi ha ett för dagen 
alldeles färskt exempel ifrån mitt eget län. Vi ha haft en mycket betydande 
inlandsindustri runt omkring Siljan, ävensom vid en plats, Vansbro. där Väster
dalälven och Vanån flyta fram. Genom en enkel transaktion hav lejonparten 
av denna inlandsindustri gått över i ett kustbolags händer. Ett av verken är 
redan nedlagt, ett annat är sålt till ett bolag men efter vad det sagts utan 
några egentliga strandrättigheter, och det tredje av dessa etablissemang hotas 
att vilken dag som helst bli alldeles lamslaget. Det är ändå där fråga om 
ett samhälle med omkring 4,000 invånare. Naturligtvis är det stora svårigheter 
för detta folk, men skulle man gå in för att staten skulle införa förädlingsin
dustri under egen regim på alla dessa platser, så tror jag, att till och med 
staten skulle taga sig vatten över huvudet. Jag tror inte, att det i längden 
går att råda bot för missförhållandena på detta sätt. Jag tror, att man får 
överlåta åt den enskilda företagsamheten att driva industrien på de platser, 
där naturliga betingelser förefinnas härför. Och denna koncentration kommer 
alltjämt att fortgå, ty den framtvingas av själva de ekonomiska förhållandena 
och är nödvändig för att vår trävaruindustri skall kunna uthärda i konkur
rensen med de andra länderna, Ryssland och Finland. Finland har ju sin 
låga valuta och sina i förhållande till de svenska arbetspriserna mycket låga 
arbetslöner, och i Ryssland har man på grund av omständigheter, som det inte 
finns någon anledning att här gå in på,, nödgats träffa avtal med engelska
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importörer, varigenom ryssarna försälja hela sin årsproduktion till ett betyd
ligt nedsatt pris.

Detta är de nakna förhållandena. Det är på grund av dessa förhållanden 
och den kännedom jag har om dessa saker, som jag för min del icke tror på 
möjligheten att uppehålla en sågverksindustri på Seskarön eller i Norrbotten 
överhuvud taget i annan mån, än om det sker i samband med massaproduktion. 
Om staten vill gå in därför, så vill jag för min del inte sätta mig emot, att 
den saken blir allvarligt prövad, men jag vill inte deltaga i ett beslut av så 
pass allvarlig natur, som att staten skall upprätta en sågverksrörelse i egen 
regim på så lösa boliner, som föreslås i föreliggande motion.

Det är på dessa grunder, som jag, herr talman, nödgas yrka bifall till stats
utskottets förslag oförändrat.

Om igång
sättande av 

sågverksrörelse 
å Seskaröii 

m. m. 
(Forts.)

Herr statsrådet Liibeck: Herr förste vice talman, mina herrar! Att
seskaröproblemet är svårt och invecklat behöver jag inte tala om för kam
maren. Det har ju framgått av vad som redan har blivit sagt. Jag skall 
emellertid be att inledningsvis, när jag nu går att lämna några upplys
ningar om de synpunkter, regeringen hittills haft anledning lägga på denna 
fråga, få erinra därom, att arbetstillgången i övre Norrland icke är så 
dålig, som man i en av de i ämnet framlagda motionerna sökt utmåla den, när
mast med anledning av att Ytterstfors-Munksund-bolaget undergått en genom
gripande rekonstruktion. Utredningar visa nämligen, att när inom den närma
ste tiden de anläggningar bli färdiga, som grundats sedan Ytterstfors-Munk- 
sund rekonstruerats, komma förhållandena på sträckan Haparanda—Skellefteå 
att vara sådana, att sågverksindustrien blivit utvidgad med ungefär 9,000 stan
dards, att slipmassetillverkningen blir mer än fördubblad, och dessutom har det 
tillkommit cellulosafabriker, tvenne stycken sulfatfabriker, med en samman
lagd produktion av 53,000 ton om året. Den ökning i produktionsvärde, som 
sålunda uppstått efter Ytterstfors-bolagets rekonstruktion, kommer att motsva
ra ett ökat tillverkningsvärde av ungefär 13 1/2 miljoner kronor. De undersök
ningar, som blivit gjorda angående arbetstillgången uppe i övre Norrland denna 
vinter, ha också visat, att uppe i skogarna finns inte någon brist på arbete. 
Snarare har man från vissa trakter uppe i övre Norrland omvittnat, att det bär 
rått brist på huggare och körare och att skogsarbetena varit i gång i större om
fattning än sedan långt tillbaka.

Problemet Seskarö är emellertid i och för sig ett mycket svårt problem. Svå
righeterna bottna dels i, att den befolkning, som lever uppe på Seskarö, lever 
under egenartade förhållanden. Sockenbefolkningen uppe i Nedertorneå är nog 
så heterogen, och en dålig samhörighet har i alla tider, ända sedan seskarö- 
industrien anlades för trettio år sedan, rått mellan seskaröbefolkningen och in
vånarna i moderkommunen. Jag skall emellertid inte närmare gå in på frå
gan om befolkningens beskaffenhet där uppe, som i och för sig alltid varit äg
nad att väcka vissa ^bekymmer, utan jag skall i stället uppehålla mig något 
vid den väsentliga frågan i detta sammanhang, nämligen huruvida en industriell 
drift uppe på Seskarö skulle antagas bli ett ekonomiskt bärkraftigt företag eller 
inte._ Det är ju om den saken man först måste ha klarhet, innan man från an
svarigt håll bedömer, vilka åtgärder man kan föreslå statsmakterna att vidtaga. 
Då föreligger ju här ett förslag, att man med något slags — vad skall jag kalla 
det för —- halvstatlig drift, detta är ju meningen med den Lövgrenska motionen, 
skulle fortsätta den verksamhet, som enskilda lagt ned. Det kan ju ha varit 
särskilda förhållanden, som gjort, att den enskilda driften lagts ned, men man 
måste säga, att det är ett ganska dåligt indicium, att ett enskilt företag inte 
anser sig kunna driva en enligt uppgift fullt modernt utrustad såg utau ger till 
spillo stora värden genom att helt enkelt lägga ned driften.
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Man har också tänkt sig andra former, under vilka driften skulle kunna uppe
hållas. Jag har själv övervägt, huruvida det inte skulle vara i och för sig na
turligare, att driften på Seskarö skulle uppehållas i form av någon sorts sam- 
drift med den av staten understödda kalixindustrien, om nämligen staten ändå 
skall gripa in och lämna något stöd under särskilda former däruppe. För en 
sådan samverkan skulle ju kunna anses tala, att man därigenom får en gemen
sam administration, man får framför allt en gemensam försäljningsorganisation, 
vilket för seskaröindustrien dessutom skulle vara av nog så stort värde, då det 
ju inte precis är så synnerligen bekvämt för ett litet industriföretag i högsta 
norden att ha en egen försäljningsapparat. Man skulle vidare få samverkan, 
när det gäller att använda avfallet från sågverksindustrien vid cellulosafabri
ken, vilket ju är en nödvändig sak, för att man skall kunna få avsättning för 
detta avfall. Man skulle ju också kunna anföra det skälet, att om man tänker 
sig en sådan anordning som ett provisorium, och det sedan skulle befinnas, att 
driften på Seskarö icke med fördel kan upprätthållas, utan man blir nödsakad 
att företaga en överflyttning av större delen av industribefolkningen till fast
landet, så skulle en sådan överflyttning kunna ske under enklare och naturli
gare förhållanden, ifall man från början hade ordnat en samdrift. Detta är 
som sagt de skäl — jag kan ju kalla dem för mera teoretiska skäl, men de äro 
också praktiska — som gjort, att jag ansett, att denna alternativa utväg inte 
bör utan vidare släppas, när man går att taga slutgiltig ställning till denna 
fråga.

Det har vidare ifrågasatts, att domänverket skulle övertaga driften av sågen 
sålunda, att man skulle införa en ren statsdrift, låt vara såsom ett provisorium, 
tills man får se, hur saken kan komma att utveckla sig. Vad detta sistnämnda 
alternativ angår, vill jag för närvarande endast säga, att domänstyrelsen som 
det ansvariga affärsdrivande verket ju icke ansett tillräckliga skäl ur affärs
synpunkt tala för, att man skulle önska en statlig sågverksdrift där uppe. Att 
det kan göras gällande andra, rent principiella skäl mot upptagande av en stat
lig drift däruppe, torde jag inte här behöva närmare redogöra för. Man kan 
ju säga, att det förefaller mindre olämpligt, om det endast finge karaktären av 
ett rent provisorium. Men i så fall får man ju med den föregående ärade tala
ren säga, att var och en måste nog ha klart för sig, att det inte är lätt att taga 
upp ett provisorium på några få år och tänka sig en avveckling av saken sedan. 
Då uppstå givetvis ungefär samma svårigheter som en avveckling i dag skulle 
komma att medföra.

Genom att införa statsdrift däruppe komme man att stödja en industri, som 
enskilda ansett si g^ böra lägga ner. Man kommer, om man går in för tanken på 
en statsdrift, också in på det stora problemet, var man skall draga gränsen för 
statliga understöd under den formen, i vilka fall man sålunda, där en industri 
lägges, ned. skall skjuta till statsmedel för att under längre eller kortare tid 
uppehålla driften. Jag behöver inte nämna för kammarledamöterna, att man 
skulle kunna anföra många exempel från hela Sveriges rike å industrier, där 
arbetarna skulle kunna komma med samma eller kanske större rätt än bär och 
säga: varför sköt inte staten hos oss till en halv miljon eller en miljon, så att 
driften hade kunnat uppehållas under ett antal år och man fått se, om inte kon
junkturerna under tiden kunde ha ändrats, så att driften kunnat fortsättas? 
Sådana synpunkter kunde ha gjorts gällande både från Bångbro och vissa delar 
av höganäsindustrien, för att taga ett par exempel från skilda delar av landet.

. Med vad jag nu har sagt har jag sålunda velat framhålla, att frågan hos rege
ringen har varit föremal för mycket ingående prövning, innan regeringen nöd
gades stanna vid den ståndpunkten, att man icke kunde vara beredd att i frågans 
nuvarande läge framlägga något förslag till riksdagen. Det synes mig vara 
naturligt, att man bör fa tillfälle att på ort och ställe sätta sig in i denna utom-
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ordentligt svåra fråga, innan man kan vara beredd att taga ställning till den. 
Det har av skäl, som jag inte torde behöva närmare förklara, nu under vintern 
icke varit möjligt att göra ett sådant studium däruppe.

Om det sålunda blir nödvändigt att få något anstånd, innan man kan komma 
till en definitiv uppfattning i frågan, torde jag inte behöva nämna, att staten 
givetvis har skyldighet att under tiden tillse, att ingen lider nöd uppe på Se- 
skarö. Att staten har skyldighet att bistå en kommun, som under skattetrycket 
blivit ovanligt hårt pressad, är också klart. Vidare har man ju haft att ur 
dessa synpunkter tillse, att lämpliga arbeten ordnades för dem, som anmält sig 
som arbetslösa däruppe •—• det har också skett genom att jordarbeten för ett 
större, brobyggnadsföretag igångsatts uppe i Haparanda, och ett större torr
läggningsföretag har också blivit igångsatt däruppe. Om man sålunda med 
provisorier, likadana som dem, man nödgats tillgripa på andra håll under lik
nande omständigheter, skulle bringa den hjälp, som givetvis är nödvändig att 
lämna, så får man ju taga det med jämnmod, liksom man nödgats göra det på 
andra håll, där förhållandena varit lika svåra.

Herr Asplmid: Herr förste vice talman! -Tåg trodde inte. att det skulle
vara nödvändigt att uppträda här efter den utgång, detta ärende fått i andra 
kammaren. Jag kan icke finna annat än att statsutskottets majoritet genom 
andra kammarens beslut har fått sin kläm bifallen och att beträffande motive
ringen det inte kommit in något helt nytt moment. Ändringen därvidlag inne
bär, nämligen endast ett framhållande av ett av de alternativ, som i utskotts- 
motiveringens sista stycke framhållits såsom lämpliga för regeringen att taga 
under övervägande, och den skärpning, som har gjorts i andrakammarbeslutet. 
innebär ju uteslutande, att detta moment särskilt vore förtjänt av ett skyndsamt 
och ingående övervägande. Den skillnad, som i realiteten finnes mellan utskot
tets ursprungliga förslag och andra kammarens beslut, är således helt enkelt 
den, att utskottet vill låta befolkningen vara där i nöd och ovisshet en längre 
tid, än vad andra kammarens majoritet avser. Det kan väl nämligen ej råda 
någon tvekan därom, att det är fördelaktigare att med produktivt arbete syssel
sätta en vid sågverksarbete så van arbetarstam som den vid detta Sandvikens 
sågverk, där man möjligen kan riskera att på ett år förlora på driften ett eller 
annat tiotusental kronor ■— mer kan det icke röra sig om — än att man skulle 
betala ut understöd i någon form eller betala ut arbetslöner för ett improduktivt 
arbete, för att arbetarna skola kunna livnära sig. Jag tycker, att om man sagt 
så mycket, som utskottet sagt i sin motivering, är det litet hjärtlöst att gå emot 
den lilla skärpning, som andra kammaren gjort. Det innefattar endast, att man 
skall raska på med denna undersökning. I det fallet är det ju nödvändigt i 
första hand att utan dröjsmål igångsätta utdrivningen av det virke, som redan 
är utstämplat med tanke på att kunna finnas till hands vid ett igångsättande 
av Seskaröverken. Virket är utstämplat å kronomarkerna upp efter Torneälven, 
och avståndet från Torneälvens mynning till Seskarön är obetydligt över två 
mil. Jag vill minnas, att det är omkring 22 kilometer. Från Seskarön till 
Karlsborgs nu i full drift varande sågverk är avståndet 25 kilometer, och dess
utom finnes det flera i gång varande sågverk, Båtskärsnäs t. ex., som ligga 
närmare Seskarön än Karlsborg. Det är givetvis icke något hinder för att, under 
det utdrivningen pågår och flottningen nedåt Torneälvens mynning, utreda, 
huruvida, om man inte vill gå in för att understödja finansieringen av det av 
motionärerna föreslagna fÖTetaget, domänstyrelsen kunde få försåga sitt eget 
virke vid Sandvik med rätt för domänstyrelsen att få täckning för eventuella 
förluster på virkets försäljningsvärde på rot av de reservationer av arbetslös- 
hetsanslaget, som äro disponibla för just sådana statens affärsverks företag, 
som äro ägnade att lätta arbetslösheten, men som man ej på förhand vet vara
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räntabla. Skulle även detta alternativ visa sig' olämpligt, finns det ju en tredje 
möjlighet, nämligen att man fortsätter med transporten av timmerlänsorna förbi 
Seskarön till Karlsborg, där man då skulle utöka tillverkningen med ett andra 
skift och låta Seskaröborna där få sysselsättning. Karlsborgsverket är ju icke 
beräknat att gå med mer än ett skift per dygn. Jag vill nämna, att det icke 
kan anses olämpligt, om man skulle driva detta verk i något starkare fart. Med 
den tillverkning, som nu pågår där, är det icke möjligt att erhålla av sågverks- 
avfallet mer än en sjättedel av den kokflis. som behövs för produktionen vid 
sulfatfabriken. Det skulle i så fall bli en tillökning av detta verks råvarutill
gångar och en motsvarande minskning av den fliskvantitet, som eljest måst in
köpas från främmande sågverk eller tas från flottad massaved.

Statsutskottets ärade ordförande har talat om Döbelns medicin, som möjligen 
skulle göra patienten för i morgon värre, men han nämnde icke vad verkan me
dicinen hade, nämligen att Döbeln segrade, och han levde förresten i hela tolv 
år efter slaget vid Jutas.

Nu har herr Kvarnzelius framhållit, att det skulle bli en så dålig betalning 
för statens virke vid Torneälven enligt det preliminära avtal, som är uppgjort 
med Seskarö intressenter, att det skulle vara förmånligare för staten att för
sälja detta virke ända nere vid Gävle eller vid Dalälvens mynning. Jag har. 
redan då detta påstående framkom i statsutskottet, sökt bilda mig en föreställ
ning, om det funnes några möjligheter för att ett sådant påstående kan vara med 
verkligheten överensstämmande. Om man går ut ifrån de officiella siffrorna 
för flottningsstatistiken, som finnas i novemberhäftet 1928 av Kommersiella 
meddelanden beträffande 1927 års flottning, så finner man, att flottnings- 
kostnaderna per kubikmeter i Torneälven är 3.44 kr., därav ensamt flottleds- 
avgifterna utgöra 84 öre. 1 Dalälven äro flottningskostnaderna 1.93 kr., d. v. s. 
1.51 kr. billigare än i Torneälven. Flottledsavgifterna äro där bara 16 öre. 
Det är alldeles självklart, att det blir ganska svårt att betala 1.50 kr. per kubik
meter mer enbart för flottningen. Om därtill det allmänt förda påståendet, att 
det skulle vara så dyra arbetslöner uppe i finnbygden mot på andra trakter av 
landet, skulle vara överensstämmande med sanna förhållandet, komrne detta att 
ytterligare belasta tornedalsvirket. Sedan har man ungefär 800 kilometer havs- 
flottning, och det säges av alla, jag träffat, som ha något reda på det, att del 
blir betydlig förlust vid avverkningen på en sådan flottning. Alla dessa om
ständigheter, som ligga tornedalsvirket till last, tala emot det rimliga i det på
stående som gjorts, att kronans virke från Torne älv skulle ge bättre förtjänst 
vid försäljning vid Dalälvens mynning än det kronans virke som flottas ner efter 
Dalälven. Herr Kvarnzelius menade i detta sammanhang, att virkets kvalitet 
i södra Norrland är bättre än i övre Norrland. Men det har ju på långa tider 
icke funnits så mycket sågtimmer att avverka i södra Norrland, utan dit har 
nedflottats timmer från övre Norrland och i mycket stor utsträckning från finska 
sidan. Om det således verkligen är en skillnad på kvaliteten och icke bara en 
inbillad sådan, kan det bero på att det virke, som tagits uppifrån översta Norr
land, är av bättre kvalitet.

Den statistik, som jag nämnde, visar, att det virke, som flottas utefter Torne
älven, har en medelstorlek per klamp, som är betydligt större än vid någon annan 
flottled i hela riket. Medelstorleken per klamp är där 166 kubikdecimeter, me
dan motsvarande siffra för Dalälven är 76 kubikdecimeter och för Ångerman- 
älven och Indalsälven respektive 103 och 112 kubikdecimeter. Det är givet, 
att ett och annat sågverk, som byggts upp kanske för ett halvt århundrade sedan 
nere i Ångermanland, medan det ännu fanns längre uppåt älvarna urskogar med 
grovt timmer, ej nu kan existera i fortsättningen. Det är ju bekant, att det på
gått kolossal överavverkning i många år just i södra Norrland, men det förhål
landet att virket uppe i Torneälven är så grovt, mycket grövre än i andra
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trakter, talar för att, om det någonstans skall gå att driva en sågverksrörelse 
utan direkt samband med sulfattillverkning, skall det vara där, just emedan 
vi ha så mycket grövre medelstorlek på virket där uppe.

Nu har det sagts, att det ej skulle vara någon möjlighet att få avsättning på 
sågavfallet vid Seskarön. Förhållandet är, att det är 25 kilometers väg till 
sulfatfabriken vid Kalix, och det är icke riktigt, när det här säges, att det finns 
öppet vatten där uppe endast två å tre månader av året. Tvärtom, det är drygt 
ett halvt år öppet vatten, som man kan räkna med vid Seskarö med dess utmärkta 
läge i yttersta havsbandet med 17 meters djup intill ön och med en för alla 
vindar väl skyddad hamn. Herr ordföranden frågade mig i statsutskottet, om 
det var två eller tre månader öppet vatten där. Jag svarade på det: Försök 
leta upp någon plats, där havet är stängt tretton månader av året! — Jag för
modar, att ordföranden ej tolkade det som ett jakande till att det var två ä tre 
månader öppet vatten vid Seskarön.

Den förste ärade talaren har redan nämnt skeppningsförhållandena på platsen, 
och det är erkänt, att på grund av förhållandena och detta läge vid en djup havs
vik, som Seskarön har, är det närmare tre veckor längre seglationstid där än i 
övriga hamnar i översta Norrland. Man kan räkna med att utan någon som helst 
isbrytarhjälp hålla på med skeppningen till mitten av november. Då man nu 
har öppet vatten halva året, finnes det intet hinder alls att avsätta minst hälften 
utav^ avfallet såsom kokflis till Karlsborg. Med dubbla skift under sommar
halvåret kunna 2/3 av avfallet avsättas till Karlsborg. Då man måste ha en 
bogserbat för att bogsera timmer till Seskarön från Torneälvsmynningen, och då 
båten ej får full sysselsättning därmed, kan den också hinna med att draga prå
mar med kokflis, så länge det är öppet vatten, över till Karlsborg. Det avfall, 
som erhålles under den tid, då havet är fruset, lämpar sig ju icke att använda 
som kokflis, därför att denna tar skada genom längre lagring. Men det finns 
ju intet hinder att använda det till brännflis och sedan vid första öppet vatten 
föra över det till sulfatfabriken i Kalix, som också behöver köpa sådant. Slut
ligen finns det betydligt ökade möjligheter nu för sågverken att tillverka trä
kol av avfallet, då det numera är lättare att få avsättning på träkol, än det 
varit under flera år förut. Man är vidare icke hänvisad till att använda såg
avfallet till sulfatmassetillverkning. Det har redan i Norrland anlagts åtmin
stone en fabrik, där man av sådant avfall tillverkar ett isolerings- och bygg
nadsmaterial, s. k. massonit, som är mycket eftersökt. Det är ju en framtidssak, 
om en liknande kan komma att anläggas även vid Seskarö. Dessutom kan av
fallet användas för trädestillation, och jag vågar verkligen också säga, att, ehuru 
Seskarö ej ligger alldeles så gynnsamt till som Luleå för en järnförädling eller 
järnsvamptillverkning, det dock icke är någon stor sak att få över malm dit 
från Luleå, om det icke kan gå att få malm utfraktad, såsom herr Enhörning 
motionerat om, från Kaunisvaara norr om Pajala. Men att man, såsom herr 
Kvarnzelius tycktes förutsätta, skulle göra en sulfatfabriksanläggning där, tror 
jag skulle vara ett oerhört vågspel. Jag har för flera, år sedan fått bestämda 
uppgifter om att byggandet av sulfatfabriker tagit stark fart i alla länder, som 
ha material, som är dugligt till sulfatmassa, och att man därvid till och med 
kan använda halm, vass och andra ettåriga växter. Anläggningen av sådana 
fabriker har skett i så stor skala, att det är fara värt, att det blir en stor över
produktion av sulfatmassa. Det är två nya fabriker, som äro anlagda i Norr
botten, Munksund och Karlsborg, jämte den tredje stora fabriken vid Karivaara 
i Finland vid Kemiälvs utlopp, två mil från Haparanda. Det kan hända, att 
det är val mycket redan detta. Jag skulle vilja påpeka, att ehuru jag anser, 
att kalixföretaget kommer att gå bra, det likväl är en ganska betydande kapi
talinvestering, som visat sig nödvändig just för iståndsättande av sulfatfabriken 
där. Anläggnings- och köpesumman för Karlsborg var 550,000 kronor. Därav 
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räknades på sulfatfabriken 350,000 kronor, medan färdigbyggnadskostnaderna 
för densamma voro 3,200,000 kronor. Den delen av karlsborgsaffären har ingen 
motsvarighet här i Seskarö. Beträffande kalixsågverket, som var mycket 
omodernt, kom först av köpesumman ett belopp på 200,000 kronor. Sedan till
kom kostnaden för full modernisering 200,000 kronor och för bostäder 100,000 
kronor. Vad Seskarö beträffar har man där en köpesumma för hela verket med 
bostäder och allt på 115,000 kronor, och därtill kommer endast en beräknad ny
anläggningskostnad på 15,000 kronor, om man vill anlägga ett verk för flis- 
hackning. Det är något helt annat, och ändock är produktionsförmågan hos 
Seskarö väl så stor som beträffande Kalix. Där var det fråga om 8,000 ton vid 
dubbla skift, medan man vid Seskarö med dubbla skift kan tillverka 10,000 
standards. I det förslag, som gjorts av motionären, har han så strängt måst 
hålla på ett långvarigt kontrakt om virkesleveranser från domänstyrelsen och 
söka pressa priserna nedåt, därför att den bank, som skulle ge förlagskredit, 
hade fordrat, att man för säkerhets skull skulle ha ett sådant kontrakt, och där
vid har beräknats en ränta på förlagskapitalet av 6.5 procent. Skulle. man nu 
anse, att den lösningen av frågan medför allt för lågt pris på statens virke, och 
att det skulle vara möjligt att taga ut mera, så finns ju det andra alternativet, 
att domänstyrelsen, som ej är beroende av bankkredit med högre ränta, driver 
verket för egen räkning. Och vill man nu följa det förslag, som godtagits ge
nom andra kammarens beslut, och sammanställa det med sista stycket i utskot
tets ursprungliga förslag, där man talar om sociala åtgärder för befolkningen, 
vill man gå efter den linjen och låta en eventuell förlust för domänverket täckas 
av arbetslöshetsanslaget, såsom det varit brukligt i många år med affärsverken, 
så kan man ju lösa frågan, om man bara vill, på det viset utan något särskilt 
anslag.

Jag skall, herr talman, ej uppehålla kammarens tid längre utan sluta med att 
yrka bifall till det förslag, som här framställts av herr Bergqvist.

Herr Dalil: Herr talman! Efter det klarläggande anförande, som stats
utskottets ärade ordförande nyss höll, skall jag fatta mig kort. Ärendet har ju 
kommit i väsentligt förändrat läge genom andra kammarens beslut. Det erford
ras nu icke att närmare gå in på någon kritik av reservationen, utan vad man 
egentligen här bör hålla i minnet är vad som innefattas i det tillägg till moti
veringen, som andra kammaren beslutat. Detta tillägg innefattar, såvitt jag 
förstår, ett synnerligen starkt betonande av önskemålet, att särskilt alternati
vet av detta sågverks drivande i statlig regim tages i beaktande. I utskottets 
utlåtande har detta alternativ ej alldeles skjutits å sidan, men med full avsikt 
har det satts i andra rummet.

Nu säger den förste talaren i afton, herr Bergqvist, att alla fackmän äro 
ense om, att sågverksdrift vid Seskarön skall kunna med framgång bedrivas. 
Inom utskottets fjärde avdelning hade vi tillfälle att samråda med domänver
kets chef. Han hade i detta stycke en helt annan mening, och jag kan ytter
ligare hänvisa till vad domänstyrelsen skriver i det utlåtande, som finnes bi
fogat handlingarna i ärendet. Det säges där bland annat på sid. 11 i bilagorna 
till motionen: »Belägenheten av Sandviks såg är för själva sågningen av virke 
från de nordligaste älvarna lämplig, men saknaden av avsättning för avfall i 
sågens omedelbara närhet menlig. Visserligen är avståndet till Karlsborgs un
der uppförande varande sulfatfabrik icke stort, men torde i alla händelser 
transporten dit av sågavfall under vintermånaderna vålla mycket stora, för 
att icke säga oöverkomliga svårigheter.» Nu har det konstaterats av alla fack
män, och jag tror knappast, att herr Asplund, som väl känner förhållandena i 
Norrland, på den punkten varit av skiljaktig mening, att vid en sågverksdrift 
i Norrland utan samband med trämassetillverkning någon möjlighet att få eko-
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misk avsättning för avfallet icke låter sig tänkas. Och nu konstaterar domän
verket, att en avsättning under de sex månaderna av året utav avfallet från 
Seskarö icke utan oöverkomliga svårigheter kan tänkas. Detta avfärdade herr 
Asplund mycket behändigt med att säga, att då får man ligga på det och sälja 
det till annat ändamål senare. Ja, men till vilket pris? Och hur ställer det sig 
ekonomiskt då? Det kommer väl att ytterligare försämra det ekonomiska ut
fallet.

Jag ber vidare att få hänvisa till vad en erkänt framstående expert inom 
sågverksindustrien uttalat i ett utlåtande, som också finnes bifogat, på sid. 30, 
i motionen. Det säges där: »Av det sagda framgår att vid nuvarande mark
nadsläge det icke är möjligt att under förhanden varande förhållande erhålla 
förräntning för det kapital — såväl aktie- som förlags- — som kräves för den 
planerade driften vid Sandvik. Först vid ett exportpris, som ligger ungefär 
27 kronor per std. över det nuvarande, vore det möjligt under i övrigt lika för
hållanden, att uppnå den åstundade förräntningen.» Här säges således något 
helt annat än vad herr Bergqvist gjorde gällande. Det säges med bestämdhet, 
att det ej är möjligt att få en ekonomiskt bärande drift vid detta sågverk. Men 
häremot invände herr Asplund nyss, att det gör ingenting; då får man taga 
täckning för förlusterna av allmänna medel, d. v. s. av de medel, som stå till 
verkets förfogande. Ja, naturligtvis kan man göra det och naturligtvis kan 
man överhuvud resonera så i alla frågor, men då ställer sig saken i ett helt an
nat läge. Då är det icke längre fråga om en affärsdrift utan om en av sociala 
skäl anordnad nödhjälp, och då komma vi in på det spörsmålet: Skall staten 
gå in för att i sina affärsdrivande verks regim på det sättet ordna nödhjälps- 
arbeten? Jag vill ej neka till, att förhållandena i undantagsfall kunna vara 
sådana, att ett dylikt förfarande kan vara försvarligt. Man skall därvidlag 
aldrig fastställa ovägerliga, alltid giltiga principer, men jag vill fråga: Äro 
verkligen sådana skäl här för handen, att man skall gå in för tillämpningen av 
ett system, som i och för sig är så äventyrligt som detta? Herr Asplund förde 
fram ett tredje alternativ, och det ligger naturligtvis i utskottets resonemang, 
att man skall kunna föra detta verk över till Karlsborg och där utvidga drif
ten och få placering för en del av seskaröfolket. Frågan har förts fram tidigare. 
Då sade kalixborna: Nej för allt i världen, vi betacka oss för det. Det är icke önsk
värt folk, och vi vilja ej ha dem hit. — Men det är en synpunkt, som ej får vara 
bestämmande, då det gäller nödhjälp och sociala välfärdsåtgärder. Folket får lov 
att ordna sig under samhällsförhållandena, om det skall påräkna samhällets hjälp. 
Det förhåller sig alldeles säkert på det sätt, som statsutskottets ärade ordförande 
sade, att skall man gå in för en sådan hjälp, som ifrågasättes, kan på samma skäl 
oändligt många industrier och orter kräva för sina nedlagda industrier och för
utvarande arbetare samma hjälp. Jag erinrar om fallet vid ett cementbruk i 
Skåne, som förlidet år nedlades. Det var mycket beklagligt, men det var tack 
vare en s. k. centralisering, som det antydda bruket blivit nedlagt, varvid ett 
hundratal arbetare måst ställas utan arbete. De ha precis som på Seskarö sina 
egnahem, och det är säkerligen betydligt större kapitalinvestering nedlagd i 
dem. Allt det folket ställes i mycket bekymmersamt läge. De ha icke ifråga
satt att bliva hjälpta. De få lov att flytta bort och underkasta sig den över
flyttning i arbetsmarknaden, som sålunda beskaffade förhållanden betinga.

Jag tror icke, att det finnes möjlighet tyvärr för att här med någon ekono
misk vinning driva sågverksrörelse på Seskarö. Herr Bergqvist sade, att rö
relsen icke är nedlagd, därför att den ej kunde drivas, utan av andra orsaker. 
Jo, nog är den nedlagd, därför att ägaren å annan plats kan driva rörelsen med 
mera framgång. Och mot herr Bergqvists omdöme har jag haft tillfälle att 
ställa såväl domänstyrelsens som sågverksexperters omdöme, och därför får 
jag säga, att jag icke är övertygad om att man kan driva sågverksrörelsen med
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framgång, och då finner jag det oriktigt att på det sätt, som motiveringen här 
från andra kammaren betonar, ställa domänstyrelsen inför uppgiften att för 
egen räkning driva detta verk. Jag ber att få säga, att vid den överläggning 
inom avdelningen av statsutskottet, som vi hade med domänverkets chef, rikta
de jag till honom direkt denna fråga, ty vi hade verkligen stort intresse att 
komma till ett resultat: Kan det icke tänkas, att domänstyrelsen själv kunde 
övertaga detta verk och söka driva det? Nej, för allt i världen, det anser jag 
absolut otillrådligt, sade han. Domänstyrelsen skall efter riksdagens direk
tiv sköta sin rörelse på affärsmässigt sätt. Vi kunna sälja vårt virke för till
fredsställande priser, men skola vi driva denna rörelse, måste vi förlora på den.
-—■ Då frågar jag, precis som reservanterna säga i sitt utlåtande: År det icke 
så, att domänstyrelsen på skilda ställen i Sverige redan driver vissa sågverk i 
egen regim? Jo, det är alldeles riktigt. Om jag icke missminner mig, är det 
tjugu sågverk med en sammanlagd tillverkning av 20,000 standards. Det är 
mycket små verk, men dessa ha sin betingelse däri att de ligga på platser, där 
kronan icke har avsättning för sitt virke, således rent lokala förhållanden. Där 
gäller det således precis i enlighet med riksdagens direktiv att ekonomiskt till
godogöra sig en affärsmässigt betingad avverkning av kronans skogar.

Jag tror icke det är riktigt att på detta sätt ifrågasätta, att vi genom andra- 
kammartillägget skola i oträngt mål blanda in affärsmässiga och sociala syn
punkter med varandra. Jag anser det nödläge, som kommit fram här, vara be
klagligt. Jag har med fullaste övertygelse anslutit mig till det uttalande, som 
utskottet här gör, men jag menar, att man nog får söka sig fram på andra vä
gar. Jag vill gärna villigt erkänna, att prolongation ideligen av fattigvårds- 
och nödhjälpsarbeten visst icke är önskvärd, men jag vill betona med avseende 
på herr Asplunds tredje alternativ, nämligen att befolkningen skulle få här 
såsom i andra trakter, där industrien blivit nedlagd, underkasta sig nödtvånget 
av att flytta, att där kommer en annan sak fram, nämligen arbetarnas egna
hem, och därvidlag kan det bli fråga om, huruvida det icke för staten, i ett så
dant extra ordinärt läge, finns anledning att träda till med hjälp i fråga om 
deras åtaganden för egnahemslån och annat. Det får bli en senare sak och den 
ligger då under regeringens prövning enligt utskottets hemställan.

Jag ber därför, herr talman, att få på det livligaste ansluta mig till den 
hemställan, som statsutskottets ordförande här gjorde, då han yrkade, att den
na kammare icke måtte ansluta sig till den förändring i motiveringen, som be
slutats av andra kammaren.

Herr Winberg: Herr talman! Förhållandena i vissa delar av Norrbotten
och speciellt på de platser om vilka det nu debatteras utgöra verkligen så ty
piska exempel på verkningarna och konsekvenserna av den mer eller mindre 
anarkistiska produktionsordning, som nu tillämpas, att det skulle vara syn
nerligen frestande att mera ingående beröra just den saken. Jag skall emel
lertid icke nu falla för den frestelsen att taga upp spörsmålet i hela dess vidd, 
ty jag tror, att en var, som har litet omdömesförmåga, väl ändå måste, utan 
att något särskilt i detta sammanhang behöver framhållas, ha kommit till in
sikt om en hel del av dessa vanskligheter. Jag ville emellertid först med an
ledning av socialministerns uttalande säga ett par ord. Han vände sig näm
ligen emot en del av motiveringen i den av herr Dahlén m. fl. väckta motionen 
och förklarade att vad som nu här framhålles icke alls är så viktigt, därför 
att efter sedan Ytterstfors-Munksund-bolaget rekonstruerats kommer det att 
bli så och så; dess produktionskapacitet kommer till och med att stiga. Jag 
skall icke ingå i någon debatt om den saken, men herr socialministern lär väl 
ändå icke kunna förneka de svårigheter, som allaredan varit vid handen under 
den tid, som gått, sedan Ytterstfors-Munksund-bolaget ramlade och tills det
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nu möjligen kan vara rekonstruerat och återigen ha börjat upptaga driften, den 
olägenhet, som detta för arbetarbefolkningen däruppe och även den övriga de
len av befolkningen åstadkom, kan icke utan vidare bortförklaras med att möj
ligen den industrien återigen kan komma att uppstå.

Medan jag är inne på en del detaljer, skulle jag vilja säga såsom min bestäm
da mening, att när man med bestämdhet vill göra gällande, att sågverksrörelsen 
på Seskarö och särskilt den del, vilken det nu är fråga att i dagarna ned
lägga, nedlägges därför att det icke visar sig möjligt att driva en affärsmässig 
sågverksrörelse på Seskarö, är detta fullkomligt oriktigt. Det verkliga skälet 
är väl det, att den sågverksrörelse, som man nu håller på att avveckla, har dri
vits med hjälp av finskt kapital, men den som aldrig så litet känner till ut
vecklingen inom det finska affärslivet och den s. k. finska nationalismens land
vinningar under senare tid är fullt på det klara med att även om denna såg
verksrörelse på Seskarö gått med förtjänst, är man i Finland besluten att icke 
längre bedriva den i Sverige och där betala skatt m. m. Detta är såvitt jag 
förstår den verkliga orsaken till att denna rörelse nedlägges och icke alls nå
got bevis för att rörelsen såsom sådan icke kan drivas affärsmässigt.

Det är emellertid ett faktum, som utskottet, utskottets ordförande, social
ministern och alla människor erkänt, att förhållandena äro och bliva ännu mera 
olidliga däruppe. Jag behöver bara hänvisa till länsstyrelsens uttalande i 
fråga om behovet av att här verkligen göra något och en hel del andra utta
landen. Om man alltså är tämligen överens om att prekära förhållanden råda, 
så blir frågan: kan man göra något och vad skall man då göra?

Det har väckts två olika motioner i detta ämne, i vilka det föreslagits olika 
vägar att gå. I den ena motionen har det föreslagits att, i likhet med vad som 
skedde i kalixfallet, man skulle åstadkomma ett blandat bolag och på så sätt 
uppehålla driften. Det är visserligen, får jag säga, en nödfallsutväg, men en 
synnerligen motbjudande nödfallsutväg att beträda, därför att erfarenheten 
visat, att blandade bolag, där arbetare ingå såsom något slags meddelägare, 
åstadkomma en nedpressning av löneförhållandena för arbetarna där, och jag 
tycker icke, att staten skall gå in på flera vägar för nödhjälpsarbete för att 
därigenom nedpressa lönerna särskilt för denna industris arbetare än den varit 
inne på genom arbetslöshetskommissionen och hela dess politik.

Det har också väckts en motion av herr Dahlén m. fl., däri man även upp
tagit spörsmålet hur det ställer sig i fråga om ytterligare avverkning och av
sättning av statens stora virkesdomäner däruppe i Norrbotten. För mig har 
det alltid tett sig egendomligt, att staten, som innehar sådana väldiga arealer 
av skogsmark, som skola avverkas, skall anse det så omöjligt att själv i någon 
mån förädla detta virke utan i stället bara uppträder såsom mellanhand och 
furnissör för enskilda företag för att de skola för så billigt pris som möjligt 
kunna erhålla råvaror. Det bär här föreslagits, eftersom det nu gives ett spe
ciellt tillfälle för staten att för en billig penning lägga sig till med ett såg
verk, som annars skulle läggas ned, att staten åtminstone i detta fall skulle, 
samtidigt som det vore en åtgärd av social innebörd, försöka göra åtminstone 
så mycket att den skulle i någon utsträckning uppehålla denna sågverksrörelse 
på Seskarö. Vad säger då regeringen, statsutskottet och statsutskottets ord
förande om detta? Jo, de måla upp detta såsom omöjligt. Man förklarar, att 
man är färdig att vara med om nästan vad som helst men absolut icke denna 
väg. Man säger, att man är på det klara med att åtgärder här måste vidtagas. 
Herr socialministern är för att hjälpa kommunen. Den skall hjälpas för att 
den är särskilt hårt skattetyngd, men han anser det icke möjligt på denna väg. 
Statsutskottets ordförande står på samma ståndpunkt. Man är villig att göra 
så gott som vilka uppoffringar som helst; att bekosta befolkningens flyttning 
till andra områden, men den här vägen kan man överhuvud taget icke alls be-
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träda och icke ens beträda den vägen att lämna ett visst anslag för att, i den 
form som man redan praktiserat vid Kalix, i någon man under delvis andra 
förhållanden upprätthålla sågverksrörelsen. Ja, mina herrar, ni må ursäkta 
mig, om jag efter alla dessa deklamationer om huru villig man är att hjälpa 
men absolut icke vill hjälpa på det och det sättet, kommer till den uppfatt
ningen man i allmänhet kommer till, att det där är i rätt stor utsträckning ett 
de obotfärdigas förhinder. Här råder i alla fall rätt exceptionella förhållan
den och då synes det mig åtminstone vara en mera sund väg att gå att genom 
statens ingripande åstadkomma produktivt arbete för en så stor del av denna 
befolkning, som det här överhuvud taget är möjligt, hellre än att ge några 
slags nådegåvor eller arbetslöshetsunderstöd eller genom sådana åtgärder för
söka bringa en hjälp, som i alla fall icke blir någon hjälp till självhjälp utan 
endast blir några slags nådegåvor. Jag kan icke förstå, varför man hyser en 
sådan förfärligt stor rädsla för att staten i någon mån skulle gå in för att 
driva produktiv verksamhet, men det är väl någon slags partipolitik, som lig
ger bakom. Ha vi gått in på den eller den politiken, är det kanske fara att 
statens verksamhet utvidgas, säger man kanske! Här har nu poängterats ifrån 
flera talares sida speciellt den synpunkten, att domänverket och alla affärs- 
drivande verk skola driva sin rörelse affärsmässigt. Ja, mina herrar, det skola 
de affärsdrivande verken göra, men då man gång på gång kommit fram med 
krav på att med hänsyn till industriens betrjnfkta läge och andra synpunkter 
taxorna på statens järnvägar skola nedsättas, har man icke hållit på affärs
mässiga synpunkter därvidlag, och detta trots att det icke gällt sådana upp
seendeväckande lägen och förhållanden som det här verkligen gör. Jag undrar, 
om det icke finns minst lika starka skäl att något litet pruta på affärsmässig
heten även för domänförvaltningen, då man kan göra det vid andra tillfällen 
för andra statens verk utan att det föreligger lika ömmande omständigheter 
som i detta fall.

För övrigt kan jag säga, att jag var i tillfälle att höra en del av herr social
ministerns anförande i andra kammaren i dag och såvitt jag fattade den delen 
av anförandet, som jag åhörde, riktigt, hade regeringen uppdragit åt en fram
stående expert, ledare för ett enskilt affärsföretag, att verkställa en utredning, 
huruvida det skulle gå att driva en affärsmässig sågverksrörelse på Seskarön. 
.Tåg utgår från att det var meningen, alt domänstyrelsen skulle göra detta. Ut
redningen visade, att det skulle komma att uppstå en brist på 30,000 kronor om 
året på en sådan rörelse! Emellertid hade mot detta utlåtande från annat in
dustriellt håll rests den invändningen att det finns en hel del moment härvidlag, 
som icke tillräckligt beaktats och att. om man beaktar dessa, man skulle kunna 
nedbringa detta deficit till nära nog noll. Vid sådant förhållande synes det 
icke gälla någon så äventyrlig affär, man här skulle vara i färd att ge sig in 
på, som man från olika håll velat framhålla. Jag har den bestämda uppfatt
ningen, särskilt med hänsyn till förhållandet i Norrland, att det skulle vara på 
hög tid att domänstyrelsen uppträdde litet mera aktivt icke bara då det gällde 
att sälja skog till enskilda företag utan även då det gällde att på bästa möjliga 
sätt utvinna, vad som kan utvinnas av statens stora skogsarealer i Norrbotten, 
och att det verkligen vore på tiden att domänstyrelsen åtminstone litet mindre 
skräckfullt såg på den eventualiteten att även däruppe lägga sig till med en 
förädlingsrörelse av de skogsprodukter, som staten har. Detta så mycket mer 
som staten i alla fall i längden icke kan sitta med armarna i kors utan att göra 
något för att avhjälpa dessa sociala missförhållanden. Tager man hänsyn här
till, blir det även i fråga om de utgifter staten måste ikläda sig, ren affärsmäs
sighet i det hela.

Herr Kvarnzelius sade att om det vore fråga om att samtidigt också anlägga 
någon sulfitfabrik, så skulle han ögonblickligen vara med om det, men jag und-
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rar, om icke det är eu fråga, som kan komma fram något senare ifall det visar 
sig lämpligt och möjligt att kombinera denna sågverksrörelse även med sulfit
tillverkningen. Jag förmodar, att det icke är omöjligt att åstadkomma detta, 
men för ögonblicket gäller det att få besked om huruvida det är verklighet vad 
som uttalats från alla håll, att man erkänner, att läget däruppe är förtvivlat 
och att det tillkommit på grund av att samhället icke har några möjligheter att 
behärska produktionsförhållandena här i vårt land och att sålunda samhället 
får ikläda sig följderna av detta produktionssystem. Under sådana förhållan
den kräver väl denna landsdels befolkning, att detta erkännande av alla de svå
righeter, som här föreligga, tager sig något annat, mera positivt uttryck än att 
man bara skall vänta och se eller, som herr Kvamzelius tillät sig yttra: »Det 
är märkvärdigt vad samhället kan finna sig till rätta med en hel del svårig
heter!»

Ja, det är sant, att samhället och individerna kunna finna sig tillrätta med 
mycket stora svårigheter, men det är också sant, att man icke får gå alltför 
långt och pröva hur mycket kallt stål som de verkligen utan vidare kunna tåla. 
Det synes mig som om befolkningen uppe i dessa trakter varit tillräckligt prö
vad i det avseendet, och det kan vara farligt att gå längre, ty då kan det hitta 
på och hända något liknande det som hände år 1917, och det kanske är denna 
händelse, som föranlett, att man här talar om »mindre önskvärda element». Då 
vidtog befolkningen verkligen något som satte fart i den svenska regeringen då 
det gällde att hjälpa i fråga om livsmedelsförhållandena däruppe. Det är icke 
alls uteslutet — ifall man bringar denna landsdels befolkning till förtvivlan -— 
att den då kan vidtaga samma åtgärder ännu en gång, så att man kan få fart 
på både svenska regeringen och kanske till och med svenska riksdagens stats
utskott.

Emellertid tror jag det ligger i alla parters intresse, att man redan vid det 
läge, frågan för närvarande befinner sig i, allvarligt går in för att göra något. 
Jag anser alltfort, att de linjer, som uppdragits i den av herr Dahlén m. fl. 
väckta motionen, äro de riktiga, och jag ber därför, herr talman, att få yrka 
bifall till denna motion. Då det emellertid, såsom vanligen brukar vara fallet, 
kan hända, att detta yrkande kommer att utslås, lär det väl icke återstå annat 
än att förena sig med det yrkande, som framställts av herr Bergqvist, vilket in
nebär samma ståndpunkt, som andra kammaren nu intagit. Då ber jag emeller
tid få inlägga i detta yrkande en direkt uppfordran till regeringen att snarast 
möjligt göra något och icke låta den undersökning, som det här talats om, draga 
åt alltför långt på tiden, innan någon positiv insats verkligen göres.

Herr Ilergqvist: Jag begärde ordet, då herr Dahl i sitt sista anförande lade 
i min mun ett yttrande, som jag aldrig fällt. Han sade, att jag förklarat, att 
alla fackmän äro ense om, att sågverksdrift på Seskarö kommer att bära sig. 
Det var nog en missuppfattning, ty det har jag icke sagt. Men jag har sagt, 
att alla fackmän synas vara ense om, att goda utsikter finnas för att den upp
tagna kalixindustrien skall komma att bära sig. Jag har velat göra denna 
rättelse.

Beträffande sedan den frågan, huruvida en sågverksdrift på Seskarö kommer 
att bära sig eller icke, kan svaret härpå inte inverka på min ståndpunkt till 
denna fråga, därför att det här icke uteslutande gäller affärs- och vinstsyn
punkter utan något helt annat.

Jag skall erinra om en episod eller en passus, som ägde rum här i kammaren, 
när frågan om bidrag till kalixindustriens upptagande var före till behandling. 
Excellensen Trygger hade då ordet och sade, att han hade de största betänklig
heter mot att på ett sådant sätt från statens sida ingripa för att upprätthålla 
ett företag, men han tilläde, att det icke var kärnpunkten här, utan kärnpunk-
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ten var frågan att hjälpa en nödställd befolkning i en gränsbygd, och därför 
måste betänkligheterna få falla. Han polemiserade vidare emot den uppfatt
ning, som ifrån en annan talare gjorts gällande, att man borde avfolka bygden 
däruppe på industriarbetare. Jag undrar, om man icke får lov att lägga sam
ma synpunkter på frågan i dag, som excellensen Trygger själv gjorde på den 
fråga, som vid det åsyftade tillfället behandlades.

Såväl statsutskottets ärade ordförande som också herr Dahl ha nu sagt, att 
om staten här skulle inskrida, skulle det komma att bli oändligt många indu
strier, som skulle göra anspråk på eller kunna göra anspråk på att på samma 
sätt bliva hjälpta av staten. Detta uttalande förefaller mig först och främst 
något litet strida mot utskottets resonemang, ty utskottet säger självt: »Det sy
nes alltså finnas anledning att staten ägnar särskild uppmärksamhet åt det 
ovedersägliga nödläge, som inträtt för befolkningen å Seskarö.» Vidare säger 
utskottet att det finnes åtskilliga synpunkter, som äro under övervägande i re
geringen och att därvid torde också frågan om statens ingripande, på det sätt 
motionärerna föreslagit, böra tagas under övervägande. Alltså har utskottet 
självt uttalat, att ett ingripande här bör ske. Att under sådana förhållanden 
jämföra Seskarö med en hel del andra industrier förefaller icke riktigt konse
kvent i detta sammanhang. Men även utan sammanhang med vad utskottet 
sagt, vill jag säga, att när det gäller en befolkning, som är utkastad långt i ut
kanten av landet till en landsdel med hårt klimat och ogynnsamma förhållanden 
på alla sätt, det är skillnad mellan en sådan befolkning och befolkningen i trak
ter med gynnsammare klimat och bättre förhållanden.

Jag vill inte vidare gå in på anledningen, varför Sandviks sågverk blivit 
nedlagt, och jag vill icke yttra mig om, huruvida herr Winbergs resonemang i 
det fallet är riktigt eller icke. Det är möjligt, att det är det, men om man 
anlägger den synpunkt som eljest framhållits, nämligen att det finska bola
get funnit det vara fördelaktigare för driften att kunna koncentrera den, så kan 
man ju förstå, att bolaget försökt göra den största möjliga vinst. Det har så
lunda icke nöjt sig med den vinst det gjort på sågverket i Sandvik. Men det 
kan hända, att det finns andra, som äro anspråkslösare och som kunna nöja sig 
med den vinsten, och detta är just vad befolkningen däruppe skulle göra, det 
är jag säker på.

Det har vidare yttrats, att man hyser stora betänkligheter mot att domän
verket skulle på något sätt befatta sig med denna industri. En av orsakerna 
till dessa betänkligheter är den, att man principiellt är emot statsdrift. En 
annan orsak är den, att domänstyrelsen och de affärsdrivande verken måste se 
till, att de på bästa sätt tillvarataga statens ekonomi och icke kasta sig in i nå
got, som man kan befara kan medföra mindre gynnsamt ekonomiskt resultat.

Vad den första invändningen angår, får jag säga, att jag principiellt gillar 
den ståndpunkten. Härvidlag är det dock en skillnad. Staten har stora sko
gar däruppe och det förefaller, som om i ett sådant läge, som det föreliggande, 
det skulle ligga, nära till hands, att staten själv toge hand om att exploatera 
sina skogar till hjälp för orten. En annan synpunkt, som jag hörde motionären 
i andra kammaren framhålla, var den, då han sade, att staten, då den äger 65 % 
av alla skogar i Norrbottens län, bör också ha någon skyldighet att söka upp
hjälpa de sociala förhållandena däruppe, även om detta skulle något litet min
ska på den vinst, som kan göras. Detta har onekligen fog för sig.

Jag kan därför icke annat än vidhålla det yrkande jag en gång framställt.

Herr Hansén: Herr förste vice talman! Jag är i stort sett förekommen av 
den siste ärade talaren men jag skall likväl, då jag nu fått ordet, be att få 
säga något i största allmänhet. Jag skall därvid icke ingå på alla de tekniska 
detaljer, som det här rör sig om och som tidigare belysts av andra talare. Jag
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skulle icke heller diskutera formerna för hjälpen, om jag kunnat finna i ut- 
skottsbetänkandet eller i de yttranden, som fällts här, att man pekat på några 
vägar, som kunde medföra verklig hjälp åt befolkningen för att lösa det pro
blem, inför vilket man nu står. Men det stannar ju mest vid välvilliga Re
sonemang utan att några fasta konturer kunna skönjas. I likhet med biskop 
Bergqvist vill jag säga, att jag icke alls är förtjust över det beslut, som andra 
kammaren fattat. Jag hade i varje fall hoppats att vinna vad reservanterna 
yrkat, men då den linjen icke längre är framkomlig, får man ju finna sig i 
att arbeta för det bästa möjliga i en sådan situation, varför jag nu biträder 
det beslut, som andra kammaren fattat.

Det har under debatten här framhållits såsom bevis för omöjligheten att 
driva sågverksrörelse på Seskarö, att driften där nedlagts och att sågverks
rörelser överhuvud taget i Norrbotten, såsom statsutskottets ärade ordförande 
uttryckte sig, icke bära sig annat än i kombination med trämasse- eller sulfit
fabrikation. Det är klart, att jag inte kan åberopa tillnärmelsevis en sådan 
sakkunskap på detta område som den, statsutskottets ärade ordförande besit
ter, men jag vill säga, att jag nu inte är alldeles främmande för denna sak 
vad Norrbotten vidkommer. Jag kan också tillägga, att denna min lilla er
farenhet har sagt mig — och jag är beredd att bevisa det, om det skulle komma 
i fråga, ehuruväl jag icke här i kammaren vill nämna några särskilda närings
idkare — att det likväl bedrivits och fortfarande bedrives enbart sågverksrö
relse i Norrbotten och att en del av denna är mycket lönande. Trots depres
sionen år 1921 ha dock sågverksföretagen där med undantag av den gamla 
Munksundskoncernen övervunnit svårigheterna och tillkämpat sig en för varje 
år starkare och starkare ställning.

Vad nu Seskarön beträffar, är det inte något bevis för att platsen är olämp
lig eller oekonomisk såsom plats för sågverk, att rörelsen där nedlagts. Det 
har ju redan framhållits, att det är helt andra och från ägarnas ståndpunkt, 
det måste jag säga, alldeles riktiga intressen, som föranlett dem att koncentre
ra rörelsen till det egna landet. Men därtill kommer, att det dessutom är er. 
rationalisering av bolagets drift, som medfört nedläggande av två sågverk 
även i Finland. Då rationaliseringen sålunda förutsatte nedläggande även av 
två i det egna landet tidigare drivna verk, är det ju naturligt, att man ned
lägger det verk, som ligger i ett annat land. I dag har en ledamot av andra 
kammaren telegrafiskt hos taxeringsnämndens ordförande i den socken. Ses
karön tillhör, begärt uppgift på de belopp, för vilka det bolag, som drivit rö
relse där. beskattats under de senaste tre åren, och svaret lyder: 24.000 kro
nor respektive 18,000 kronor och sista året 52,000 kronor plus fastighetsskatt. 
Det vill synas, som om detta bevisade, att det inte i och för sig var beroende 
av att rörelsen inte bar sig, som det finska bolaget nedlade driften på Seskarön 
utan andra, tidigare framhållna skäl. Det är klart, att jag för min del icke 
skulle vilja ge några utfästelser om att en sågverksdrift på Seskarön, upp
tagen av domänverket eller anordnad på sätt i motionen alternativt angivits, 
kan garanteras under en följd av år framåt komma att gå med vinst. Men jag 
skulle vilja ställa en motfråga: Vad är det för företagarverksamhet här i lan
det som startar med några garantier i förväg, att den skall ge en god avkast
ning? Det är väl ändå så i allmänhet, att man räknar med de förutsättnin
gar, som i varje fall förefinnas, man räknar på den egna styrkan och förresten 
på förhoppningar och slår till. Om ett motsatt förhållande skulle vara rå
dande, om man alltså inte vågade kasta en tärning för att vinna något, skulle 
vi sannerligen få se flera platser som Seskarö här i landet. Här gäller det. 
såsom biskop Bergqvist nyss yttrade, icke att starta en på förhand garanterat 
vinstgivande affär utan att rädda en befolkning, som befinner sig i nödläge. 
Då har man antydningsvis rekommenderat nödhjälpsarbeten, avfolkning o. s. v.
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Nödhjälpsarbete är, såsom jag uttryckte mig i fjol, då vi diskuterade kalix- 
industrien, en åtgärd, som samhället är hänvisat att använda men som ingen 
är glad åt, vare sig den som får hjälp eller den som ger hjälp. Nödhjälpsar- 
betet har en underbar förmåga att förstöra folkmaterialet. Vad beträffar det 
andra projektet, att avfolka ön, skulle jag vilja fråga de herrar, som rekom
mendera denna väg: Ha herrarna någon plats att anvisa åt dessa människor,
där man kan ställa i utsikt arbete och existensmöjligheter åt dem? Om her
rarna ha det och dessutom vilja taga konsekvensen av öns avfolkande -— som 
jag förmodar skulle bli, att man finge hålla enskilda personer skadeslösa, vil
ka där nedlagt pengar i byggnader av skilda slag, och måhända även hålla 
kommunen skadeslös för de skolhus och den kyrka etc., som där uppförts — 
om herrarna hava medel härför att erbjuda, skulle måhända befolkningen där 
uppe reflektera på denna utväg och även norrbottensrepresentanterna i riks
dagen göra det. Men såvitt jag känner finns det icke någon plats här i lan
det, där man kan hänvisa en större arbetarbefolkning att slå sig ned och finna 
arbete och bärgning. Då så är fallet, måste man alltså röra sig så att säga 
på egen mark och å respektive orter söka finna en utveckling, som för till pro
duktivt arbete och avlöser den ödeläggande arbetslösheten.

Här har nu gjorts enbart en antydan, man har givit en vink åt Kungl. Maj:t, 
att utöver vad utskottet i övrigt sagt jämväl allvarligt undersöka, om det inte 
vore skäl, att domänstyrelsen åtminstone tillsvidare dreve detta verk. Jag 
kan inte finna, att de risker föreligga, som här ha målats upp. Om man gör 
en jämförelse mellan å ena sidan att offra avsevärda belopp till bespisning av 
barnen, till beklädnad, till direkta fattigunderstöd och till nödhjälpsarbeten, 
som i regel äro rätt improduktiva, och å andra sidan att riskera en insats för 
att i bästa fall övervinna svårigheterna utan någon förlust för staten men gi
vetvis med en viss riskmarginal, så kan jag inte finna, att det är några .såj 
stora och riskfyllda krav man ställer på riksdagen, då man begär, att jämväl 
denna sak allvarligt överväges och eventuellt genomföres.

Lägger jag allt till ett, kan jag inte komma ifrån, att det är statens intresse 
lika mycket som seskaröbefolkningens att fall för fall pröva och handla på 
ett sådant sätt, att vi komma fram till produktiv verksamhet för de arbetslösa 
och komma ifrån de olyckor, som arbetslösheten i och för sig innebär. Det är 
som sagt inte en diskussion om formerna, utan det är fråga om hjälp, och då 
de medel, som från andra håll rekommenderas icke enligt min mening utgöra 
någon som helst garanti för, inte ens giva en förhoppning om, att det blir en 
sådan hjälp, som befolkningen där behöver och som landsändan är betjänt av, 
vill jag vädja till kammarens ledamöter att åtminstone visa den goda viljan 
så långt, att kammaren biträder det beslut, som andra kammaren tidigare fat
tat, till vilket jag yrkar bifall.

I herr Hanséns yttrande instämde herrar Rosén, Vennerström, Almkvist och 
August Johansson.

Herr Möller: Herr talman! Om jag nu dristar mig begära ordet, fastän
diskussionen har varit ganska långvarig, beror det egentligen därpå, att det 
förefaller mig, som om utskottsmajoritetens representanter väsentligen polemi
serade emot ett förslag, som redan har fallit under bordet, nämligen det för
slag, som innefattas i reservationen. Man må ha vilken uppfattning om re
servationen man vill, det är dock faktiskt så, att det enda yrkande, som står 
emot utskottets hemställan, är yrkandet på bifall till samma motivering för av
slag å motionerna, som andra kammaren har biträtt.

Jag lyssnade med stor uppmärksamhet särskilt till herr Dahls anförande. Jag 
kan ju inte bestrida, att han ställde frågan fullkomligt rätt. Man har här att
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välja mellan två vägar: den ena är att eventuellt återupptaga sågverksrörelsen Om igång. 
vid Sandvik, och den andra är, att Seskarön avfolkas. Jag medger, att det 
kanske inte är så lätt att fälla ett omdöme, men om det finns många med mig, \ seakarön 
som i alla fall inte äro färdiga att säga, att ön skall avfolkas — människorna m. m. 
skola bort därifrån — så må det inte förvåna, om man åtminstone vill ha litet (Forts.) 

tid på sig att bilda sig ett något säkrare omdöme, om detta är den riktiga 
utvägen i en landsända, där staten disponerar sådana ofantliga skogstillgån
gar strax i närheten, som förhållandet faktiskt är i Norrbotten.

Ni tro kanske, mina herrar, att jag här talar som socialdemokrat. Det gör 
jag verkligen inte. Ty något så barnsligt som att särskilt ur socialiserings- 
synpunkt förorda, att staten skall upprätta företag, vilka man kan förutse 
skola gå med förlust — det kan ju hända, att det finns de som tycka, att detta 
är en rimlig socialiseringspolitik, men för min del skulle jag. om den upp
höjdes till något slags princip, bekämpa den med näbbar och klor. Detta 
vore väl ändå socialiseringens mycket definitiva inte bara teoretiska utan även 
praktiska död! Jag säger detta därför, att det särskilt ur socialministerns här 
hållna anförande liksom framgick, att man måste akta sig för dessa vägar ur 
socialiseringssynpunkt. De som äro intresserade för att slå ihjäl socialise- 
ringsprojektet borde egentligen stödja förslag i donna riktning, ty det vore 
en säker väg till hela socialiseringstankens undeTgång. Ur denna synpunkt 
är det följaktligen likgiltigt, men det är inte likgiltigt med hänsyn till de 
människor där uppe, som saken rör.

Det bör väl som sagt inte vara särskilt förvånansvärt, om nu denna kam
mare i likhet med andra kammaren vill ha litet betänketid, innan den säger 
till människorna där uppe: »Flytta er väg! Ger er i väg härifrån! På den 
här ön kan ingen människa leva, och ni skola inte bry er om att stanna kvar 
här.» När jag hörde den siffra på den beräknade förlusten, vilken nämn
des också av herr Dahl — 30,000 kronor ■— försökte jag snabbt göra mig en 
föreställning om vad detta skulle betyda ur nödhjälpssynpunkt. Om jag ut
går ifrån, att man för ett belopp av 30,000 kronor om året i statsanslag kan 
från fattigvård och nödhjälpsarbeten befria människor uppgående till, låt mig 
säga, ett antal av kanske 500 ä 600 personer — man har visst räknat med att 
omkring 150 arbetare skulle kunna vinna anställning vid en återupptagen såg- 
verksdrift —• och jag försöker överflytta detta på nödhjälpsarbetena, finner 
jag, att jag möjligen kan under 65 dagar sysselsätta 150 personer för detta 
belopp. Jag räknar då med en dagsinkomst för varje arbetare på 3 kronor; 
det är i varje fall under nuvarande förhållanden en mycket låg dagsinkomst.
Jag kan alltså för 30,000 kronor sysselsätta 150 personer i nödhjälpsarbeten 
under högst 65 dagar, d. v. s. något över två månader. Om jag nu kan tänka 
mig att för samma belopp bevara en befolkning i dess gamla hemort och sys
selsätta 150 människor i ett helt år i stället för under något mer än två må
nader, måste jag ju säga, att jag med hänsyn till denna synpunkt åtminstone 
är mycket tveksam om vilket som är den bästa affären för staten. Jag för
utsätter naturligtvis då, att dessa människor icke ha någon annan utväg än att 
anlita nödhjälpsarbeten. Det är givetvis inte uteslutet, att om de flyttade 
därifrån, en del komme att få arbete på annat håll, men därom vet man ingen
ting. Vad man vet är, att för närvarande är arbetslösheten och konkurrensen 
om arbetstillfällena stor. Om dessa människor antingen i flock flyttade nå
gon annanstans eller spredes ut över landet, finns det icke någon som helst 
säkerhet för att de kunde komma över några arbetstillfällen och skaffa sig nå
gon försörjning.

Jag använder nu uttryckligen ordet anslag. Jag medger, att detta inte fram
går av texten. Men å andra sidan har ju texten inte någon så förfärligt stor 
betydelse, ty det gäller ju ett avslag, och det blir följaktligen inte någon skri-
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velse till Kungl. Maj:t. Det blir en enkel opinionsyttring och inte något mer, 
en opinionsyttring, till vilken regeringen kan taga den hänsyn den behagar. 
Jag säger, att det är fråga om ett anslag, därför att jag tror, att man bör 
tillbakavisa de toner, som här hörts, att det inte är så kinkigt med affärs
mässigheten för domänverkets del. Detta säger jag som socialist, ty om inte 
en socialdemokratisk politik, då det gäller statens affärsdrivande verksamhet, 
hårt håller på_ att dessa företag skola tillämpa affärsmässiga principer i sin 
drift, äro vi själva ute på glid ifrån sunda och riktiga ekonomiska principer 
beträffande statens affärsverksamhet. Men det är en sak vad domänverket ur 
affärssynpunkt skall göra, en helt annan sak är vad statsmakterna ur social
politisk synpunkt skola göra. Det är inte affärsverkens omsorg att vara 
ett slags välgörenhetsinrättningar, som skola träda till och taga förluster för 
försörjningen av enskilda människor. Men likaväl som statsmakterna anord
nat en fattigvård eller lika väl som de anordnat en arbetslöshetshjälp, kunna 
statsmakterna ur social synpunkt bestämma, att de vilja betala ett belopp, 
i detta fall 30,000 kronor, för att ett visst antal människor skola hjälpas. Det 
är statsmakternas sak att betala detta, och även om själva verksamheten nu 
skulle drivas — därest denna tanke överhuvud blir genomförd — i domänver
kets regi, är det följaktligen staten, som har att svara för förlusterna i ett 
sådant fall, där man på förhand kalkylerat med förluster, och detta skall på 
något sätt framgå av statens egen budget. Det skall inte smygas in i form av 
minskade vinster på domänverkets förvaltning. Det vore precis detsamma som 
att skjuta hela statsföretagsamhetens skuta i grund, ty ingen ledning av ett 
affärsverk .kan uppehålla något verkligt intresse för att tillämpa affärsmäs
siga principer, om ena gången riksdagen och den andra gången regeringen kom
mer och säger: »det är nog mycket bra med denna affärsmässighet, men nu få 
vi i alla fall inte bry oss om den vid detta tillfälle, utan nu få ni satsa ett 
eller ett pa,r hundra tusen kronor för att klara en sak, som riksdag och rege
ring inte vilja klara med alldeles öppna ögon och taga upp i statens egen bud
get».

Allt detta gör som sagt, att jag här talar om ett anslag, och när det gäller 
anslag till ett, låt mig säga, nödhjälpsarbete, har jag aldrig hört talas om ett 
ur statens synpunkt med hänsyn till hjälpeffektiviteten billigare understöd än 
det som i dag under denna debatt har nämnts — 30,000 kronor till uppehål
lande av 150 familjer på en rimlig standard.

Jag vet nu inte alls, hur långt ett uttalande av den beskaffenhet, som här 
hr föreslaget, förpliktar. Det skulle lyda salunda: i stället för den mening 
pa sid. 2 i statsutskottets utlåtande, vilken börjar med orden: »Gentemot det 
alternativ! framkomna yrkandet pa igångsättande av en statlig sågverksrörel
se» etc., skulle inskjutas orden: »Däremot torde ett upptagande genom domän
styrelsens försorg av sågverksdrift på Seskarön vara förtjänt av ett skyndsamt 
och ingående övervägande.» Jag vet som sagt inte riktigt, hur långt detta 
förpliktar t. ex. regeringen. Jag kan inte ur detta läsa fram något annat än 
att riksdagen önskar, att regeringen skall taga under förnyat, men också skynd
samt övervägande frågan, om^det inte finns en möjlighet att med statens bi
stånd kunna aterupptaga en sågverksdrift där uppe. Om nu sågverksrörelsen 
för närvarande under några år har haft en jämförelsevis dålig konjunktur, är 
aet val inte därför utan vidare uteslutet, att denna sågverksrörelse, som under 
många ar tidigare i vårt land har haft en ganska lysande konjunktur, återi- 
lgen kan blomstra upp. Det finns ju för övrigt i och för sig icke något hin- 
i er för man, därest man vill begagna sig av avfallet, träffar anordningar 
härför.

Allt detta gör, att jag i varje fall icke kan bli övertygad om att den ratio
nella politiken i detta ögonblick är att säga till människorna: »På Seskarön
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kunna ni aldrig finna någon försörjning. Adjö med er, flytta er väg; nu skall 
Seskarön avfolkas.» I varje fall har jag den bestämda uppfattningen, att man 
mycket noggrant bör övertänka konsekvenserna av en sådan politik, innan man 
ger sig in på saken, och det är därför jag tillåter mig yrka bifall till det i 
denna kammare först av herr Bergqvist ställda förslaget.

Om igång
sättande av 

sågverksrörelse 
å Seskarön 

m. m. 
(Forts.)

Efter det överläggningen ansetts härmed slutad, yttrade herr förste vice 
talmannen, att i avseende på det nu ifrågavarande utlåtandet yrkats

1 :o) att vad utskottet hemställt skulle bifallas med godkännande av utskot
tets motivering;

2:o), av herr Bergqvist, att utskottets hemställan skulle bifallas med den 
ändring i motiveringen, att

dels i näst sista stycket den mening, som började med orden »Gentemot det» 
och slutade med orden »torde föreligga» utbyttes mot följande: »Däremot
torde ett upptagande genom domänstyrelsens försorg av sågverksdrift å Se- 
skarö vara förtjänt av ett skyndsamt och ingående övervägande.»,

dels ock i sista stycket ordet »emellertid» å första raden utbyttes mot »också» 
samt ordet »ock» å fjärde raden och orden »antingen i direkt statlig form eller 
ock under statens ekonomiska medverkan» å sjätte och sjunde raderna uteslö- 
tes; samt

3_:o) att kammaren skulle bifalla den av herr Dahlén m. fl. i ämnet väckta 
motionen.

Sedermera gjorde herr förste vice talmannen propositioner enligt berörda yr
kanden och förklarade sig finna propositionen på bifall till utskottets hemstäl
lan med godkännande av utskottets motivering vara med övervägande ja be
svarad.

Herr Bergqvist begärde votering, i anledning varav och sedan till kontra
proposition därvid antagits bifall till det av honom framställda yrkandet, upp
sattes samt efter given varsel upplästes och godkändes en omröstningspropo- 
sition av följande lydelse:

Den, som bifaller vad statsutskottet hemställt i sitt utlåtande nr 23 med 
godkännande av utskottets motivering, röstar

Ja;
Den, det ej vill, röstar

Nej;
Vinner Nej, bifalles utskottets hemställan med den ändring i motiveringen, 

som under överläggningen påyrkats av herr Bergqvist.
Sedan kammarens ledamöter intagit sina platser samt voteringspropositio- 

nen efter förnyad uppläsning anslagits, verkställdes till en början omröstning 
pa det sätt, att efter särskilda uppmaningar av herr förste vice talmannen först 
de ledamöter, som ville rösta för ja-propositionen, och därefter de ledamöter, 
som ville rösta för nej-propositionen, reste sig från sina platser. Herr förste 
vice talmannen förklarade därpå, att enligt hans uppfattning flertalet röstat 
för nej-propositionen.

Da emellertid herr Dahl begärde rösträkning, verkställdes nu votering me
delst namnupprop; och befunnos vid omröstningens slut rösterna hava utfallit 
salunda:

Ja — 45;
Nej — 53.


