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Nr 360.
Av herr Dahlén m. fl., angående omedelbart igångsättande av
sågverksrörelse å Seskarö.
I en vid 1929 års riksdag framförd motion framliöllo undertecknade att det
allmänna nödläget i Norrbotten är betydligt svårare än i andra delar av landet
-— hur svårt det även å andra håll kan vara -— och borde av statsmakterna ägnas
större intresse och åtgärder vidtagas i den mån det på detta sätt är möjligt
för dess lindrande. De åtgärder, som frågans behandling i riksdagen föranlett
de statliga myndigheterna att vidtaga, ha icke varit sådana att läget för Norr
bottens befolkning i nämnvärd grad underlättats. Frågan om åtgärders till
gripande för att underlätta existensmöjligheterna för Norrbottens befolkning
är därför nu mera aktuell 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 industri
kommunerna var genomsnittet i hela Sverige 1,59 procent, i Norrbotten dämnot
5,38 procent, i jordbrukskommunerna voro respektive siffror 1,28 och 4,99 pro
cent, och slutligen: i hela Sverige var genomsnittsprocenten av arbetslösa i för
hållande till folkmängden 1,46 procent, under det Norrbotten visade 4,91 pro
cent. T Norrbotten var det i runt tal 10,000 arbetslösa, som anmälde sig vid
denna 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 snarast
lämnas.
Kommunernas ökade utgifter till fattigvården belysas av det faktum, att un
der det genomsnittliga antalet understödstagare i procent till hela folkmängden
år 1926 i hela Sverige för landsbygden var 4,54 procent och för städerna 6,76
procent voro motsvarande siffror för Norrbottens vidkommande 8,59 och 8,22
procent. Värst är läget i de s. k. skogs- och industrikommunerna, där antalet
understödstagare i de förra utgjorde 9,01 procent och i de senare 9,63 procent
av folkmängden.
Hur talande siffrorna här ovan än liro säga de dock inte allt, ty naturligtvis
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finns det en mängd, som är i behov av hjälp, men inte kan få detta, då ju
norrbottenskommunernas möjligheter att hjälpa är i hög grad begränsad. Siff
rorna visa emellertid, att det råder synnerligen svåra förhållanden i Norrbotten.
Utan tvivel är också Norrbottens landsbygd den fattigaste i hela Sverige. För
dem, som för sin försörjning äro beroende av skogs- oell flottningsarbetet, har lä
get blivit allt sämre, även för dem som ha jordbruk. Norrbottens jordbruk är ju
inte byggt på självförsörjning, utan småbrukaren är för sin försörjning bero
ende av möjligheterna till biförtjänst. Att småbönderna skulle kunna helt för
sörja sig på sina små jordlotter älven 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. På grund
av krisen i den norrbottniska trävaruindustrien ha småbrukarna undandraga
möjligheten att genom arbete i skogen, med flottning eller säsongarbete vid såg
verken erhålla den biförtjänst de behöva, varför de kommit i ett svårt nödläge
och i större beroende av bankerna än någonsin.
Det är intet tvivel örn, att läget i Norrbotten är sådant, att det motiverar
speciella
ingripanden från statsmakternas sida för att mildra det av de kapiv
talistiska företagarna skapade nödläget, som i Norrbotten får så mycket känn
barare verkningar på grund av de hårda klimatiska förhållandena, 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 med
fört, 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 profitjägaie, men den arbetande befolkningen
har blivit alltmer utarmad.
Men är det allmänna nödläget i Norrbotten svårartat, har en viss del därav,
nämligen Seskarö, drabbats av fullständig katastrof på grund av att den där
städes befintliga sågverksindustrien fullständigt nedlagts. I en under förra
året av länsstyrelsen i Norrbotten jämte därtill utsedda sakkunnige gjord ut
redning angående nödtillståndet i Seskarö har framhållits, att där för när
varande finnas cirka 1,300 personer, som fullständigt sakna möjligheter
till uppehälle. Efter en redogörelse för sågverksrörelsens uppkomst på ön fort
sätta de sakkunniga:
Uppkomsten av en så omfattande industri medförde givetvis en kraftig ök
ning av den bofasta befolkningen på Seskarö. Ännu 1894 funnos där man
talsskrivna endast 187 personer, men i samma mån industrien växte och stabili
serades steg folkmängden undan för undan, delvis genom inflyttning av såg
verksarbetare från Ådalen och andra sydnorrländska sågverksdistrikt, och även
till icke ringa del genom rekrytering från Finland. Det sista året av drift vid
båda sågverken eller 1923 uppgick öns folkmängd till 1,746 personer, varav 418
finska medborgare. År 1928 hade dessa siffror nedgått till respektive 1,408
och 121. Minskningen träffar som synes huvudsakligen det finska elementet,
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varav en stor del i samband med driftsnedläggelserna berctts arbete vid finska
verk eller på annat sätt återbördats till sitt hemland.
Sedan år 1924, då Granvik nedlades, har på Seskarö rått kronisk arbetslös
het. Under somrarna har denna varit mindre framträdande, beroende dels på
de fortsatta skeppningarna från Granvik under åren närmast efter nedläggelsen
och dels på att ett ej obetydligt antal arbetare under sommarmånaderna funnit
sysselsättning vid de flottläggningar och propskapningsarbeten, som i viss om
fattning alltjämt bedrivas å ön. Vintertid har däremot arbetslösheten varit
mycket tryckande. Ett mindre antal arbetslösa, företrädesvis yngre personer,
hava väl under vintrarna kunnat beredas sysselsättning vid statliga reservar
beten å skilda platser inom eller utom länet, men i övrigt har fattigvården och
deli enskilda hjälpverksamheten i stor utsträckning måst träda emellan.
Verkligt brännande blev arbetslöshetsproblemet med år 1928, då även Sand
viks sågverk nedlades. Antalet genom sågverksindustriens nedläggande arbets
lösa sprang därmed upp till c :a 300 man, motsvarande över 92 procent av hela
arbetarstammen på ön. De nuvarande befolkningsförhållandena och arbetslös
hetens omfattning framgår av nedanstående uppgifter, sammanställda med led
ning av en av länsstyrelsen i maj 1929 verkställd undersökning._______ _____
—

1
Yrkesgrupper

Män

Kvinnor

Barn

Summa

F. d. arbetare vid Granvik ....................................
1 F. d. arbetare vid Sandvik ....................................
—
Summa

121
167
288

99
119
218

234
272
506

454
558
1012

1 Övriga arbetare oell med dem likställda, ej tidigare anställda i sågverksindustrien ...........
Summa

24
24

38
38

33

95

33

95

| Inspektörer och förmän............................................
Handlande....................................................................
Hantverkare ................................................................
Hemmansägare............................................................
I allmän tjänst anställda ........................................
Övriga............................................................................
Summa

7
10
12
7
9
3
48

5
7
8
8
16
6
50
306

10
12
12
21
22
'9
86

22
29
32
3b
47
18
184

625

1291

S:a sinim

360

|

Av öns till i runt tal 1,300 personer uppgående befolkning ha således om
kring 1,000 eller 77 procent direkt drabbats av sågverksdriftens nedläggning.
Givet är emellertid, att arbetslösheten indirekt gör sig kännbar även för större
delen av den övriga befolkningen, vars existensmöjligheter på ön varit och äro
mer eller mindre beroende av industrien.
För Nedertorneå kommuns finanser Ilar driftsnedläggelsen och den därav
framkallade arbetslösheten medfört olidliga förhållanden, som synas hota att
leda till katastrof, därest icke effektiv hjälp i någon form snart kan erhållas.
Den till bevillning beskattningsbara inkomsten har nedgått från 2,864,000 kro-
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noi år 1921 till 846,900 kronor år 1928. Utgifterna för fattigvården stego under
samma tid från 49,800 år 1921 till 122,460 kronor år 1928. Till den borgerliga
och kyrkliga kommunen uttaxerades år 1921 kronor 12:70 och år 1928 kronor
20:33 för inkomsthundra. Innevarande år har uttaxeringen för år 1930 fast
ställts till kronor 34:14, vartill kommer vägskatt kronor 4:66 och landstings
skatt kronor 3:16 eller sammanlagt kronor 41: 96.
De sakkunniga hava även utarbetat alternativa förslag till igångsättande av
sågverksdrift vid det nedlagda Sandviks sågverk, varav alternativ 1 innebär
en tillverkningskapacitet av 9,000 stds och en årlig sysselsättning av i runt tal
75 arbetare plus c :a 45 man för utlastning under skeppningstiden. Detta för
slag skulle innebära en årlig förlust av 18,970 kronor. Detta, sett mot bakgrun
den av rådande förhållanden, rätt så gynnsamma resultat har icke föranlett
de sakkunniga att tillstyrka en sådan åtgärd. I stället föreslås ett, fullständigt
utrymmande av hela ön, varvid arbetarna skulle söka sig arbete vid sågverks
rörelse på fastlandet och dels beredas arbete som jordbrukare. Hur hopplöst
detta skulle te sig för dessa utarmade människor framgår av de sakkunnigas
egen utredning, när de framhålla, att av 50 svar från de mera betydande såg
verksindustrierna på fråga örn de kunde bereda plats för seskaröarbetarna lia
de flesta varit avböjande. Det framhålles allmänt, att tillgången på lokal ar
betskraft är mer än tillräcklig. Några hava dock förklarat sig beredda att i
den mån arbetstillfällen uppstå hava seskaröarbetarna i åtanke!
Det torde icke råda något tvivel örn — vilket de sakkunniga även medgiva
— att ett återupptagande genom statens försorg av sågverksindustrien på Ses
kar skulle för närvarande innebära den ur de arbetslösas oell ortens synpunkt
lämpligaste lösningen. När vi nu framföra kravet därpå, göra vi det inte där
för, att vi hysa illusionen att en industri ägd av den kapitalistiska staten skulle
fa något som helst med socialism att skaffa. \ i sätta inte likhetstecken mellan
den kapitalistiska statens produktion och socialisering. Dock skulle upprättan
det av denna industri å Seskarö bidraga till att relativt förbättra läget för de
arbetare, det här gäller, som mer än någon annan del av landets arbetarbefolk
ning blivit offer för ett förvänt samhällssystem. Riktigheten av detta torde
alla de riksdagsmän, som under föregående sommar besökte platsen, vara villiga
att intyga.
På grund av vad som sålunda anförts hemställes,
att riksdagen hemställer till regeringen att till 1930 års
riksdag inkomma med förslag till förslagsanslag jämte plan
för domänstyrelsen att omedelbart igångsätta sågverksrörelse
å Seskarö.
Stockholm den 21 januari 1930.
J.P. Dahlén.
Äng. Spångberg.

Osear Öhman.
Viktor Herou.
Verner Karlsson.
K. Kilbom.
Nils Flyg.
Edoff Andersson.
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Nr 555.
Av herr Lövgren m. fl., i anledning av i Kungl. Maj.ts propo
sition, nr 255, upptagna förslag angående avveckling av
arbetslösheten å Seskarö.
Kungl. Majit har genom propositionen nr 255 förelagt riksdagen förslag,
som avse att bringa hjälp till befolkningen på Seskarö. Uti detta Kungl.
Maj:ts förslag förutsättes att ön skall avfolkas och all industriell drift ned
läggas för framtiden. 255 000 kronor skola offras för att inlösa arbetarnas
egna hem och 100 000 kronor användas till flyttningsbidrag m. m. Klart
är emellertid att statens utgifter icke komma att stanna vid detta belopp
utan det sannolika är att ytterligare 355 000 måste offras, innan Seskaröhistorien är likviderad. När allt kommer till allt lider således Kungl. Maj:ts
förslag av en svaghet, ty säkert är ju icke att icke en enskild företagare
sedan dessa pengar offrats åter kör igång industrien på Seskarö, åstad
kommer en befolkning, som gör hela den aktion man nu planerar till lek
och ingen nytta.
Betraktar man Seskarö ur synpunkten av på objektiva grunder fotade
omdömen, så måste man erkänna alt sågverksindustri lika väl kan försiggå
där som på något annat ställe inom detta land. Visserligen kan det sägas
att ön icke lämpar sig för anläggandet av en sulfatmassafabrik på grund av
det omgivande vattnets salthalt, men sedan numera masonittillverkningen
blivit en realitet, vilken kan konsumera sågverkens avfall med minst lika
stor fördel som sulfatfabrikerna, torde man icke behöva tveka om förlägg
ningen ur rationell synpunkt.
Disponent Vilhelm Ekman i Korsnäs anförde häromdagen vid industri
förbundets årsmöte, enligt referat i pressen, att riksskogstaxeringens siffror
skulle få en verkligt praktisk betydelse först om man erhölle en årlig virkesbalans för olika ådalar och övriga trakter. Virkesbalansen skulle klarlägga
förhållandet mellan över- och underavverkning, så att industrien ifråga
kunde flyttas. Skogspolitiken har nog i alla tider förts på en höft, men
tiden är kommen för att vi skola slå in på andra vägar. Frågan örn den
årliga virkesbalansen är en av den träförbrukande industriens allra vikti
gaste För sin lösning kräver den dock statsmakternas bistånd. Detta är
så sant som det är sagt, men statsmakterna torde lia anledning att bedöma
saken ur vissa synpunkter, som icke disponent Ekman låter komma till
synes. Uppenbart är att det ur statsnyttans synpunkt är riktigast, örn man
Bihang till riksdagens protokoll 1930. 4 sami. lil haft. (Nr 553—555.)
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vid mynnet av varje större floddal har en industri, som konsumerar den på
älven nedflottade virkesmängden. Någon större skillnad ur klimatologisk
synpunkt föreligger icke mellan Torne älv längst i norr och Dalälven ur
jordbrukssynpunkt. Följaktligen måste man säga att lika väl som jord
bruket vid Dalälven och Ängermanälvens mynning bör äga det avsättnings
område som en industri skapar på grund av dessa floddalars virkestillgång,
likaväl bör Torneälven vid sitt mynne äga en industri, som ger dess jord
brukare avsättning för sin produktion. Så mycket viktigare är detta som
Torneälven är en gränsälv och man har exempel på finska sidan att blicka
på. Inom samma område som på svenska sidan representeras av NederTorneås kommuns kuststräcka har man på finska sidan från Kemi norrut
räknat en industri, som tillverkar cirka 70 000 standards sågade trävaror
och 60 000 ton sulfit- och sulfatmassa. Ett större fattigdomsbevis än det
som skulle föreligga, örn svenskarna icke kunde hålla liv uti en industri,
som förädlade 9- å 10 000 standards kan man icke gärna tänka sig. Tomeälven för dock årligen cirka 6 miljoner kubikfot timmer ned till havet från
den svenska sidan. 40 procent av detta timmer vore tillräckligt för att hålla
Sandviks sågverk på Seskarö igång och till två tredjedelar onödiggöra den
utflyttning, som Kungl. Maj:t nu föreslår.
Genom motion till förra årets riksdag framlade undertecknad Lövgren för
slag, som syftade till driftens återupptagande vid Sandviks sågverk. Detta
förslag vann icke riksdagens bifall, men en undersökning av förhållandena
igångsattes. Denna undersökning är nu slutförd av en kunglig kommitté.
Resultatet föreligger i form av ett betänkande, vari man hemställer om
vissa åtgärder för att avveckla Seskarö-frågan. Pro primo föreslår kom
mittén, att en järnväg skall liggas från Haparanda till Karl Johans stad
och kombineras med en hamnanläggning. Pro secundo anser man, att ett
järnvägsbygge från Morjärv till Kalix och Karlsborg som slutpunkt skulle
vara ägnat att bereda Seskarö-borna sysselsättning under den övergångs
tid, som behöves för deras omplanterande i annan jordmån och på annan
ort. I sista hand föreslår kommittén och under stor tveksamhet att domän
verket av statsmakterna skulle åläggas att igångsätta driften vid Sandviks
sågverk för något år framåt.
Under ledning av en skicklig sågverksman råder det icke något tvivel
därom att icke Sandviks sågverk skulle efter viss modernisering kunna
göras konkurrenskraftigt.
Kalkylerna äro icke så avskräckande som
Seskarökommittén och andra vilja göra gällande. Borträknar man den
abnormt höga ränteberäkningen, som gjorts i kalkylen, och tar man i övrigt
vara på möjligheten att driva företaget efter ekonomiska linjer, så torde
någon förlust icke behöva uppstå. Skulle likväl en förlust bliva följden, så
är det med all sannolikhet lättare för den svenska staten att bära dessa
uppoffringar som en sådan förlust skulle nödvändiggöra än de som bliva
följden av ett ödeläggande av industrien i Neder-Tomeå.
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Under hänvisning till det ovan anförda och till den motivering, som an
förts av herr Asplund m. fl. i första kammaren i en denna dag avgiven
motion, tillåta vi oss hemställa,
att riksdagen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr
255 ville dels bifalla Kungl. Maj:ts proposition för att myn
digheterna skola hava medel för att låta en partiell avveck
ling av Seskarö-historien ske enligt det i Kungl. Maj:ts pro
position angivna programmet dels också anvisa ett belopp
av upp till 1 000 000 kronor för att därigenom ge Kungl.
Majit möjlighet att antingen genom domänverket eller också
genom bildandet av ett aktiebolag igångsätta driften vid
Seskarö. Formen för ett aktiebolags bildande är given ge
nom dels det förslag, som förelåg uti undertecknads motion
förlidet år, dels också uti skapandet av Kalix träindustri
aktiebolag.
Stockholm den 9 april 1930.
O. W. Lövgren.
Ernst Hage.

Reinhold Selberg.

Jöran Grapenson.
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Nr 339.
Av herrar Asplund och Hansen, i anledning av Kungl. Maj.ts
proposition angående anslag till bekämpande av arbets
lösheten.
I Kungl. Maj:ts proposition nr 255 angående anslag till arbetslöshetens be
kämpande ägnas icke mindre än 33 av propositionens 61 sidor åt frågan örn
särskilda åtgärder i anledning av arbetslösheten å Seskarö. Sedan 1929 års
riksdag i anledning av motion i andra kammaren nr 313 av herr Lövgren i
Nyborg uttalat, att ett upptagande av sågverksdrift å Seskarö genom domän
verkets försorg torde vara förtjänt av ett skyndsamt och ingående övervägande,
ävensom att ytterligare undersökning borde ske av det motionsvis framförda
uppslaget örn sågverksdriftens upptagande vid Sandvik genom ett nybildat
aktiebolag med tidigare anställda tjänstemän och arbetare som huvudintres
senter samt dettas stödjande medelst statsanslag, uppdrog Kungl. Majit den
22 mars 1929 åt länsstyrelsen i Norrbottens län att under medverkan av sak
kunniga skyndsamt verkställa utredning rörande de omständigheter, som kunde
inverka på bedömandet av frågan om lämpliga åtgärder för att bereda industriarbetarne å Seskarö arbetstillfällen därstädes eller å annan ort ävensom i sist
avsedda fall för att underlätta en överflyttning till ny arbetsplats.
I sitt den 16 december 1929 avgivna utlåtande har länsstyrelsen och de sak
kunniga föreslagit följande åtgärder för underlättande av den rådande arbetslös
heten å Seskarö och för den förordade utflyttningen därifrån:
flyttningshjälp och inlösning av egna hem för dem, som utflytta från ön;
anordnande av en effektiv arbetsförmedling och arbetsanskaffning med sär
skild tanke på de utökade arbetstillfällen, som kunna förväntas uppstå inom
skogsbruket;
iordningsstä Ilande och bebyggande av ett antal kolonat å Keräsjokiområdet i
Karl Gustavs socken för att på billiga villkor tillhandahållas de arbetslösa, som
befinnas lämpliga och villiga att övergå till jordbruk;
befordrande av ungdomens yrkesutbildning genom anordnande av slöjdkurser
m. m.; samt
uppdrag för statens arbetslöshetskommission att under medverkan av social
styrelsen och länsstyrelsen handhava och leda avvecklingsarbetet.
Utöver de rena administrationskostnaderna beräknas avvecklingsarbetet kom
ma att kräva följande utgifter:
Bihang till riksdagens protokoll 1980. 8 sami. lil höft. (Nr 339—8JfO.)
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för flyttningshjälp . . . .

.......................................

100,000: —

> inlösning av egna hem

........................ 245,000: -

» yrkesutbildning

............................................

. . .

10,000: —

Summa kronor 355,000: —

Dessa kostnader torde liksom nödiga administrationskostnader enligt läns
styrelsen och de sakkunniga böra beräknas utgå av reservationsanslaget till be
kämpande av arbetslösheten, och lämpligen fördelas på en tid av tre år.
För beredande av möjligast effektiva hjälp åt befolkningen under övergångs
tiden ifrågasattes därjämte
igångsättande snarast möjligt av planerad hamnbyggnad vid Karl Johans
stad med tillfartsväg och järnväg eller, i andra hand, av den föreslagna banbyggnaden Morjärv-—Kalix, i båda fallen med viss företrädesrätt till arbete
för arbetslösa från Seskarö;
samt, i sista hand och under förutsättning att icke något av nämnda arbets
företag kan igångsättas, provisorisk drift genom domänverket av Sandviks såg
verk.
Vad beträffar såväl hamnbyggnaden vid Karl Johans stad, varom proposition
nu avlåtits till riksdagen, som även banbyggnaden Morjärv—Kalix, för vars
eventuella utförande mot järnvägsstyrelsens avstyrkande denna i första hand an
ser arbetskraft böra tagas från de 1,400 yrkesskickligare och mera drivna järn
vägsbyggnadsarbetare, som senaste höst måste avskedas, anse vi ett igångsät
tande av båda företagen vara synnerligen önskvärt under alla förhållanden,
icke blott därför, att ingen sågverksdrift vid Seskarö är möjlig förrän tidigast
sommaren 1931, då intet åtgjorts för timmeranskaffning denna vinter och för
övrigt ett hundratal av Seskaröarbetame icke heller efter sågverkets igångsät
tande skulle kunna få stadigvarande arbete vid sågen, även örn denna dreves
med två skift, utan även med hänsyn till den stora arbetslöshet vid andra norr
bottniska sågverk, som redan uppstått och kommer att ytterligare förstoras ge
nom domänstyrelsens även av länsstyrelsen påtalade försäljningspolitik, som icke
tar några som helst sociala hänsyn till nödvändigheten att garantera åtminstone
bottenbehovet av råvara för de träförädlingsföretag som redan förefinnas i lands
ändar, där statens skogsdomäner utgöra två tredjedelar av all skog, och som
varit och alltjämt äro oundgängliga för dessa landsändars självförsörjning och
ekonomiska liv. Ett igångsättande av ovannämnda arbetsprojekt minskar sålunda
icke alls behovet av sågverksdriftens återupptagande på Seskarö.
Socialstyrelsen har också ansett att dessa arbetsprojekt —• hamnbyggnaden vid
Karl Johans stad och banbyggnaden Morjärv-Kalix — alldeles oavsett det spe
ciella Seskaröproblemet, vore synnerligen välkomna med hänsyn till arbetsmark
nadsläget i Norrbotten i övrigt.
Vad nu beträffar den av 1929 års riksdag ifrågasatta provisoriska driften
av Sandviks sågverk å Seskarö genom domänverkets försorg, som i sista hand
förordas av länsstyrelsen och de sakkunnigas majoritet, så ha två av de sak
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kunniga avstyrkt detta och häri vunnit anslutning av domänstyrelsen och del
vis även av arbetslöshetskommissionen, som ansett, att en dylik åtgärd endast
i yttersta nödfall bör upptagas till prövning.
Till stöd för sitt avstyrkande av sågverksdrift vid Seskarö kunna de två
reservanterna åberopa en av den ene av dem, direktören i svenska trävaruex
portföreningen J. L. Ekman, förut chef för Aktiebolaget Ytterstfors-Munksund uppgjord, i propositionen icke intagen, men sakkunnigebetänkandet bi
fogad bil. II.
»Beräkning av driftsresultat vid Sandviks sågverk på basis av £ 13.51— för
2V2 x 7 o/s furu fob. Kalix distrikt.
Förutsättning. Räntor hava beräknats efter 61/*» % per år för allt behövligt
kapital, varvid köpeskillingen för sågverksanläggningen vid Sandvik inclusive
10 st. pråmar beräknats till 75,000 kronor, vartill kommer för anskaffande av
nödigt antal pråmar enligt alternativ I 40 st. för 120,000 kronor, enligt alt. II
och III 20 st. för 60,000 kronor.
Råvarupriset har beräknats efter en kubikåtgång av 250 cyl. kubikfot per
std och i enlighet med domänstyrelsens prisberäkning till 56 öre per cyl. ku
bikfot för barkat och 53^ öre per cyl. kubikfot för obarkat 8" furutim
mer fritt utsorterat vid Kalix och Torne älvar.
Alt. I

Alt. II

Alt. III

Inkomster.
Sågade varor ä 207: 20 kr. netto................................................
Splitved
> 60: — >
>
............................................
Kokflis

>

1:75 »

............................................................
Kronor

1,864,800
27,000
61,875

932,400
13,500

812,000

30,937

12,000
—

1,953,675

976,837

824,000

1,260,000

630,000

535,000

270,720
80,460
38,700

136,080
40,230
28,000
56,320

176,000
38,500
12,000

Utgifter.
Råvara................................................................................
Tillverkningskostnader................................................................
Skeppningskostnader................................................................
Underhållskostnader................................................................
Allmänna omkostnader, sjukvård, försäkringar och skatter . .
Tillverkningskostnader för småvirke............................................
Tillverkningskostnader för kokllis................................................
Ökade allmänna kostnader för huvudförvaltningen................

66,240
45,000
5,000

22,500

56,320
—
—

3,000
—

—

Tumnings- och bogseringskostnader............................................
Räntor (6V2 ti)....................................................................................
Amortering........................................................................................

13,500
45,000
112,025
36,000

22,500
61,125
30,000

20,000
54,625
21,000

Kronor

1,972,645

1,029,755

913,445

- 18,970

- 52,918

- 89,445

1,953,675

976,837

821,000

Brist....................................................................................................
Kronor
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Alt. I. Herr Nordströms ombyggnadsförslag genomföres och tillverkningen
räknas med två skift uppgå till 9,000 stds per år. Herr Nordströms tillverk
ningskostnader hava använts.
Alt. II. Lika med alt. I, men tillverkningen beräknas med ett skift uppgå till
4,500 stds per år. Herr Nordströms tillverkningskostnader hava omräknats
nied hänsyn till den mindre tillverkningskvantiteten.
Alt. III. Verket drives med enkelt skift i dess nuvarande skick utan några
som helst örn- eller tillbyggnader. Beräknad årlig tillverkning 4,000 stds.
Stockholm den 14 december 1929.
J. L. Ekman.»
Herr Nordströms här ovan åberopade ombyggnadsförslag för alt. I, 9,000
stds tillverkning upptager följande poster:
Betr. sågen:
Timmeruppfordringsbrygga med automatiska timmerspel............................
Modernisering av ram nr 1 med grandförstärkning

4,300: —

........................ 5,BOO: —■

Diverse andra reparationer inom såghuset .................................................

. 1,200: —

11,000: —

Betr. brädgården:
....

56,000: —

Betr. flisverk för avfallet ........ . ................................ ........................

33,000: —

Summa moderniseringskostnader

100,000: —

5 transportabla juBteringsverk och 1,400 meter rullbanor mellan staplarna

Vad beträffar det beräknade priset å råvaran, fritt utsorterat vid Kalix och
Torne älvar, synes det väl högt, förmodligen har väl den kraftiga överbetalnin
gen av virket å kronoskogsauktionerna i Norrbotten sistlidna höst inverkat.
Å andra sidan må påpekas, att medan. Munksunds Aktiebolag uppger ett export
värde för 1929 per standard ohyvlat virke av kr. 215: 90 för Storfors och Bergs
vikens sågverk vid Piteälven, har herr Ekman för Seskarö räknat med kr. 207: 20
per standard. Skulle man utgå från det förra priset även för Seskarö, uppstår
en ökning på inkomstsidan för 9,000 standards med ej mindre än 78,300 kr.,
vilka täcka den av herr Ekman beräknade driftsförlusten och därutöver ge
en vinst av 59,330 kronor. Vi kunna ej heller underlåta att påpeka, att enligt
vad i »Aktieägarnes Uppslagsbok» uppgives beträffande »Svenska trävaruaktiebolaget Kemi», som drivit Sandviks sågverk å Seskarö tills det våren 1928
nedlades, med ett aktiekapital 1910 av 75,000 kronor, som ökades år 1919
genom gratisemission till 150,000 och 1920 genom nyteckning till pari till
300,000 kronor, har från och med 1920 endast ett driftsår, 1921, medfört för
lust, 31,000 kr. (priset å trävaror sjönk då på en gång ned till närmare hälften
av föregående års pris), men alla. de övriga vinst. Här nedan anges för vart
av åren 1920—1928 vinst, utdelning samt partiprisnoteringar per juni månad i
kronor Härnösands distrikt fob å bräder och plank, furu och gran:
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Partipris pr standard Härnösands
distrikt fob
Å r

Vinst, kr.

Utdelning
3x9 lil
Furu

1 x 4'/« o/s,
Furu

2l/« x 7 o/b,
Gran

1920 ....................................

144,000

15 %

745 kr.

551 kr.

594 kr.

1921 (föri.)........................
1922
............................

-31,000

0

522

270

331

5 %

410

5 %
5 %

469

220
297

265
287

260

252
250

1923 ....................................
1224 ....................................

50,000
57,000

5 %

309
272

17,000

5 %

254

236
236

1927 ....................................

57,000

10 *

305

250

250

1928 (nedlagt våren 1928)
1929 ....................................

7,000

5 %

314

250

239

—

—

309

241

238

1925 ....................................

34,000
13,000

1926 ....................................

241

Medelvinst per år 38,744 kr. motsv. 13 % å aktiekapitalet 300,000 kronor.
31 december 1928 bokförd fordran av moderbolaget Kemi Osakeyhtiö 611,000
kr. bokfört aktiekapital, reservfond, dispositionsfond, skatteregleringsfond till
sammans 575,000 kr., skulder diverse kreditorer 229,000 kronor.
1927

1928

Trävaror, standards.....................................................

Tillverkning

9,262

2,177

Träkol, läster

5,204

1,937

Att driften vid Sandvik likväl nedlades, berodde som bekant därpå, att det
var ändå fördelaktigare för det finska moderbolaget att försäga allt sitt finska
timmer vid det stora sågverk, som anlagts vid dess vid Kemi och närmare Torneälvens utlopp än Seskarö belägna sulfatfabrik.
En årlig tillverkning av 5,000 läster sågverkskol — de av Kemibolaget under
föregående år levererade ha för övrigt enligt uttalande från sakkunnigt håll
ansetts vara av mycket god beskaffenhet -— torde få värdesättas till ungefär
15x5,000 eller 75,000 kronor fob kolpråm vid Seskarö, och bör, om den för
bättrade konjunkturen för järnhanteringen blir bestående och, ännu säkrare,
örn någon jämtillverkning i Norrbotten kunde komma i gång, ge en förmånlig
användning åtminstone för den del av sågavfallet, som faller under vintersågningen, då dess avsättning som kokflis är försvårad, på grund av att denna ej
tål lagring. Färdiga anordningar för milkolning finnas redan förut vid Sand
vik, likaså stora kolhusutrymmen, där vinterns tillverkning kan förvaras under
tak. Alltså behövas inga nya anläggningar härför.
Vi vilja slutligen framhålla, att de kalkyler angående framtida drift av Sand
viks sågverk, som uppgjorts av ledarne för den föregående sågverksdriften, för
en tillverkning av 8,000 ä 9,000 standards gett till resultat en årsvinst av minst
70,000 kronor. Om vi oaktat allt det ovan anförda, som talar för, att herr Ek
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mans kalkyler hålla sig ett långt stycke innanför den säkra gränsen, till slut
likväl acceptera de av honom antagna utgångspunkterna, så torde ingen kunna
påstå, att, risk för ett sämre driftsresultat än vad sagda kalkyler utvisa kan
förefinnas. Vi förutsätta givetvis därvid, att råvarupriserna vid en eventuell
nedgång av priserna å sågade varor m. m. skola automatiskt sänkas i förhål
lande därefter.
Då enligt vårt förslag domänverket skulle under åtminstone de fyra första
åren driva sågverket, är emellertid den av herr Ekman förutsatta räntan å
anläggnings- och rörelsekapital 6V2 procent alltför hög. I den mån domän
verket, som ju redan disponerar ett betydande rörelsekapital, behöver anlita
statsverket för ytterligare sådant, har den ju ett kreditiv hos riksgäldsfullmäktige mot endast 4^2 procents ränta. Räknar man nu ned ränteutgiften i
herr Ekmans alt. I för 9,000 standards produktion från 6% till 4*4 procent, så
sjunker beloppet från 112,025 till 77,556 kronor eller med 34,469 kronor, vilket
förhållande ensamt för sig förvandlar den av herr Ekman framkalkylerade år
liga driftsförlusten 18,970 kronor till en årlig vinst av 15,499 kronor, sedan
full förräntning å allt använt kapital erhållits.
Det kapital, som behöver nedläggas på inköp av sågverket med tillhörande 10
pråmar, mark, byggnader och övrig egendom.........................................................
Modernisering av sågen m. m............................................................................................

kr.
»

75,000: —
11,000:_

D:o av brädgården.............................................................................................................
Flisverk för snlfatflistillverkning........................................ .... .....................................

»
,

56,000: —
33,000:__

Anskaffning av 40 st. nya pråmar (Herr Nordström beräknar endast 30 pråmar
ss. behövliga för skeppning och transport av sulfatflis)....................................

120,000

utgör enligt herr Ekmans kalkyl alt. I tillsammans kr. 295,000
Användes vinsten utöver 47a % ränta å använt kapital........................................

kr.

15,000: —

jämte i herr Ekmans kalkyl upptagna årliga amortering........................................

>

36,000: —

eller tillsammans årligen under fyra år.....................................................................

kr.

51,500: —

till amortering av ovanstående anläggningskapital, skulle detsamma nedgå till
89.000 kronor. Då nu en av huvudinvändningarna mot den av länsstyrelsen i
Norrbottens län och vissa av de sakkunniga i andra hand föreslagna »proviso
riska sågverksdriften genom domänstyrelsens försorg» är, att densamma sanno
likt skulle i själva verket bliva permanent, emedan alltjämt samma sociala hän
syn skulle förefinnas för driftens fortsättande, och frågan om engagement av
enskilt kapital i denna sågverksrörelse alltjämt är olöst, ha vi ansett oss böra
söka en utväg att undgå ett sådan »permanent provisorium» genom att såsom
förutsättning för driftens upptagande av domänverket enligt alternativ I med
9.000 standards årlig produktion, varvid enligt beräkning 125 man skulle få
sysselsättning året runt, ung. 300 skift var med avtalsenliga löner, föreslå, att
arbetarna skulle medgiva, att viss procent av deras avlöning, under första året,
då de ännu lida av föregående arbetslöshet, förslagsvis fem procent och vart av
de följande tre åren tio procent, finge för deras räkning avsättas till en fond,
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avsedd att bilda stomme till aktiekapital för ett blivande enskilt företag för drif
tens övertagande, ifall domänverket efter de fyra årens slut skulle önska bliva
befriat därifrån. Räknar man med en dagsförtjänst av åtta kronor, skulle under
första året inflyta 15,000 kronor och under vart och ett av de tre följande åren
30.000 kronor, varigenom fonden efter de fyra åren jämte ränta, som borde sättas
till 41/2 procent, borde uppgå till omkring 111,000 kronor. Man torde alltså
kunna påräkna, att ovan beräknade oamorterade anläggningskapital 89,000
kronor skulle bliva täckt genom fonden, varav sedan skulle återstå kontant c:a
22.000 kronor. Vid en medelavsättning av 7 % av arbetsinkomsten skulle fon
den jämt uppgå till för inlösen erforderliga 89,000 kronor. En förutsättning för
ett sådant övertagande vore givetvis, att staten skulle till det blivande företaget
garantera ett visst bottenbehov av råvara under ett viss antal år framåt och till
acceptabla priser, då man ju icke kunde förvänta, att företaget skulle självt
kunna förvärva några avsevärda skogstillgångar, som kunde säkerställa ett
sådant bottenbehov.
Genom sådana garantier skulle, sedan sågverk och brädgård blivit moderni
serade och en rationell drift möjliggjorts och det hela funnes disponibelt utan
skulder och utan kapitalbehov för nyanskaffning, det helt säkert bliva en
relativt lätt sak att intressera för rörelsens bedrivande ytterligare erforderligt
rörelsekapital, vars storlek kunde väsentligt begränsas genom viss kreditgivning från statens sida å råvara mot säkerhet i anläggningar och inneliggande
lager av sågade varor, därvid man givetvis ej behövde räkna med så höga förlagsräntor, som vanligen krävas av enskilda banker, särskilt då det gäller sva
gare företag.
Skulle emellertid det ingalunda osannolika inträffa, att staten efter den
ifrågasatta första drifttidens slut skulle stå inför en situation liknande den,
som förefanns vid den tid, då de s. k. träförädlingssakkunniga framlade sitt
förslag örn statlig träförädlingsverksamhet (1922), alltså att permanenta svå
righeter skulle göra sig gällande att vid försäljning av virke från statens skogar
ernå någorlunda tillfredsställande priser, något som ju den senare tidens kraf
tiga koncernbildning av trävaruföretagen i södra Norrland jämte nedläggningen
av flera mindre företag särskilt i övre Norrland ger stor anledning att befara,
borde det vara synnerligen fördelaktigt för staten att kunna fortfarande dispo
nera över ett sågverk som det moderniserade Sandvik å Seskarö, beläget mellan
mynningarna av de två huvudflottlederna inom övre Norrbotten, där staten är
den allt dominerande skogsägaren, och där alltså en fortsatt statlig sågverksdrift skulle vara av stor betydelse för utvinnande av största möjliga valuta ur
de egna skogarna. För ett sådant fall, ävensom för den händelse, att staten icke
skulle finna anledning att fortfarande genom avstående av tillfälliga extra
penningvinster å kronoskogsauktionerna säkerställa en enskild sågverksdrift å
Seskarö med den stora betydelse en sådan måste hava så tätt invid gränsen till
ett land, där sågverksindustrien och därmed arbetarbefolkningen genom där
rådande statliga skogsförsäljningspolitik åtnjuter stora och å denna sidan grän-
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seri skarpt i ögonen fallande fördelar i ekonomiskt hänseende, då. bör givetvis
den i fonden innestående delen av arbetarnas avlöning utbetalas till dem jämte
upplupen ränta.
Då man särskilt från de håll, som icke vilja giva avkall på tanken om en
avfolkning av Seskarö, framhållit, att även en provisorisk drift, som skulle sluta
örn några år, skulle försvåra en sådan avfolkning, torde man också kunna för
vänta invändningar mot det föreslagna bindandet av en del av avlöningarna
vid en fond för eventuell fortsatt drift. Med hänsyn härtill, ävensom då en del
av de arbetare, som kunde komma att få fortsatt arbete å Seskarö, kunde behöva
före de fyra årens slut disponera sina avsatta avlöningsmedel antingen för av
flyttning till annan trakt av landet eller på grund av ekonomiska svårigheter,
borde lämpligen möjligheter härtill beredas, exempelvis genom utfärdande av
på annan person transportabla bevis å femtio kronor, så snarf vederbörandes
avsatta avlöning uppgår till detta belopp, vilka bevis borde löpa med 4% pro
cents ränta (densamma som domänverkets kreditivränta) och berättiga till mot
svarande andel i fonden jämte upplupen ränta å densamma samt, för den hän
delse fonden ej kommer till användning för inköp av sågverket, inlösas av sta
ten till kapital och ränta. Då många av arbetarna genom den långvariga arbets
lösheten måst ådraga sig stor skuldsättning, även i form av resterande kommunalutskylder, torde man kunna förvänta, att i den man sådana bevis mottagas
som likvid för sådana skulder, även ortsbor, som ej äro anställda vid sågverket,
och kanske även i någon mån Nedertorneå kommun, skulle kunna bliva intres
serade för ett eventuellt företag, som komme att övertaga sågverksdriften, om
och när domänverket eller staten eventuellt vill nedlägga densamma.
Enligt det av oss för den statliga driften tänkta alternativ I har räknats med
avfallets avsättning som splittved och sulfatflis, det senare till Kalix sulfat
fabrik, vars råvarubehov ju staten redan har att till största delen leverera i
form av massaved. Först vid en fortsatt permanent drift, vare sig den blir en
skild eller fortfarande statlig, torde man böra ingå på frågan örn särskilda an
läggningar å platsen för avfallets fullständigare tillgodogörande. Enligt vår
uppfattning vore det därvid ingalunda nödvändigt eller ens lämpligt att förut
sätta just anläggning av en sulfatfabrik, då ju denna produktionsgren är stadd
i en oerhört stark utveckling överallt i världen och redan fabriker finnas såväl
i Piteå och Kalix som å finska sidan i Kemi, vilket allt ger anledning befara
starka prisfall å sulfatmassa.
Man kunde hellre tänka sig avfallets utnyttjande antingen som reduktionsmedel
för tillverkning av tackjärn eller järnsvamp av våra rena och rika järnmalmer,
eller till masonittillverkning, varvid anläggningskostnaderna bliva endast en
bråkdel av vad en sulfatfabrik kräver, men avsättningen sannolikt blir betydligt
lättare. Eör övrigt torde frågan örn framställning av olja ur träavfall, varvid
till och med sågspån kan användas med lika fördel som med sulfatflis likvär
digt avfall, snart vara löst och ge stora möjligheter till utnyttjande av sågavfallet i dess helhet och i samband därmed av stora kvantiteter av vår vatten-
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kraft för tillgodoseende av hela vårt behov av flytande motorbränsle och mera
därtill.
Beträffande Seskaröbornas villighet att med viss del av sin arbetsinkomst
bidraga till anskaffande av enskilt kapital för eventuellt övertagande av drif
ten efter några år be vi att få hänvisa till i bifogade bilaga I gjorda uttalande
av ett möte av 200 st. sågverksarbetare å Seskarö, ävensom beträffande deras
»rotfäste i bygden», vilket ju bestritts i den kungl, propositionen, och deras
bestämda gensaga mot den påtänkta »avfolkningen» av denna för Sverige ut
omordentligt betydelsefulla gränsbygd, vars enda industriföretag av nämnvärd
betydelse just legat å Seskarö. Dessutom hänvisa vi till i bilaga II återgivna
uttalande av ett möte av medborgare i Haparanda stad och Nedertorneå kommun.
Under åberopande av ovan anförda jämte motiveringen i en samtidigt i andra
kammaren av herr Lövgren i Nyborg m. fl. väckt motion i Seskaröfrågan få vi
alltså hemställa, att riksdagen ville
i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 255 angående
anslag till bekämpande av arbetslösheten, i vad den avser sär
skilda åtgärder beträffande arbetslösheten å Seskarö
dels hos Kungl. Majit hemställa örn upptagande genom do
mänverkets försorg av sågverksdrift å Seskarö med avtalsenliga löner under förutsättning, att de arbetare som an
ställas avstå viss procent, förslagsvis under första driftsåret
5 och under följande år 10 procent av sin avlöning till en
fond, som jämte ränta skall användas till inlösen av sågver
ket, därest staten efter viss tid, förslagsvis fyra år, finnér
sig böra nedlägga statsdriften och i stället lämna garanti för
en viss timmerleverans i händelse driften fortsättes av arbe
tarna, eventuellt jämte andra enskilda företagare;
dels för sin del medgiva, att av arbetslöshetsanslag må bestri
das utgifter för inköp av Sandviks sågverk å Seskarö med till
hörig mark, byggnader och inventarier ävensom för nödig mo
dernisering för en årstillverkning av 9,000 standards, för ett
beräknat sammanlagt belopp av 295,000 kronor.
Stockholm den 9 april 1930.
C. I. Asplund.

D. Hansén.
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Bilaga I.
Uttalande av arbetaremöte å Seskarö, onsdagen den 16 april 1930.
Tvåhundra arbetare på Seskarö, samlade till möte för att diskutera den si
tuation, som uppstått sedan Kungl. Maj :ts proposition föreligger med förslag
till avfolkning av ön, vilja härmed till riksdagen framföra vissa synpunkter
på föreliggande spörsmål.
Efter lång väntan har äntligen regeringen förelagt riksdagen ett förslag till
hjälp åt Seskaröns genom arbetslöshet svårt prövade befolkning. Till vår be
svikelse finna vi dock, att förslaget är uteslutande negativt. — Avfolkning är
dess mål. —
Innan riksdagen fattar sitt beslut, vilja vi ställa en sista vädjan till stats
makterna att ännu en gång taga under omprövning frågan, örn icke driften
ändock till fördel för både oss och staten kunde igångsättas.
Örn statsmakterna önska vår medverkan enligt riksdagsman C. I. Asplunds
förslag, skola vi gärna medverka på detta sätt, men vi vilja därvid framhålla,
att andelsbevisen å de på så sätt fonderade medlen böra göras transportabla,
så att vi icke under alla förhållanden nödgas bibehålla våra andelsbevis, utan
kunna avyttra dem vid behov.
Skulle riksdagen åter välja den vägen, att redan från början återupptaga
driften i aktiebolagets form, så är det uppenbart, att vi endast kunna medverka
under förutsättning, att aktieteckning får amorteras under en lång tid, minst
tio år, samt att vi icke bindas med större belopp, än vi själva anse oss förmå
bära.
Huvudsaken för oss är, att vi åter erhålla produktivt arbete och att vi icke
tvingas att övergiva detta samhälle för en oviss framtid på annan ort. Statens,
kommunens och våra egna intressen skola säkert i det långa loppet bliva bäst
tillgodosedda genom driftens återupptagande vid Sandviks sågverk.
Den kungl, propositionens påstående, att vi skulle »sakna rotfäste i bygden»,
är oriktigt i högsta grad. Vårt rotfäste är minst lika grundfast i denna bygd,
som någonsin varit förhållandet med befolkningen vid något annat svenskt
sågverk.
Seskarön den 16 april 1930.
På det fullkomligt enhälliga mötets vägnar:
J. A. Löthberg,
ordförande.

S. Unbom,
sekr.
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Bilaga 11.
Uttalande i bl. a. Seskaröfrågan av allmänt möte i Haparanda den 17 april 1930.
Medborgare från Haparanda stad och Nedertorneå kommun, samlade till tal
rikt möte, vilja härmed, oberoende av partiståndpunkter, framföra till riksdagen
en vädjan att vid behandlingen av de livsfrågor för våra kommuner, vilka nu
stå på dagordningen, beakta de svårigheter, under vilka vi leva.
Sedan mer än trettio år tillbaka har frågan örn en uthamn för Tornedalen
stått på dagordningen, men något positivt har icke blivit gjort åt saken, förrän
Kungl. Maj:t till årets riksdag framlagt förslag örn hamnbygget vid Karl Jo
hans stad. Tacksamma som vi äxo över utsikterna att erhålla en uthamn med
förtullningsrätt, som gör det möjligt att direkt till Tornedalen importera från
utlandet kommande gods, äro vi dock bekymrade för de kostnader, som åsamkas
oss vid ett oreserverat bifall till K. Mits proposition. Vi vädja därför till riks
dagen att också bifalla den motion, sam framförts med yrkande att vi på grund
av vår klena ekonomi och vårt höga skattetryck skulle befrias från förplik
telsen att bidraga med 5 proc. av kostnaderna för hamnbygget.
Nedertorneå kommun har också ett annat näringsbekymmer av allvarlig art,
som nu befinner sig i ett avgörande läge. Genom framläggandet av Kungl.
Maj:ts proposition med förslag till avfolkning av Seskarön riktas ett hårt slag
emot Nedertorneå kommun. Ett beslut i den riktning, som K. M :t föreslår, skulle
innebära, att all den råvara, som kommer ned för Tornedalens svenska sida,
skulle bogseras söderut för förädling. Följderna därav äro lätta att uträkna.
De skulle bliva skyhöga skatter även i fortsättningen. (De äro nu 41 kr. pr
bevillningskrona.) Och klart är, att örn den arbetarebefolkning, som bleve kvar
här, sysselsatt med att sommartid sammandraga timret i havsflottar för vidare
befordran söderut, endast kunde erhålla arbete under sommarhalvåret, så skulle
deras skattekraft bli liten eller ingen.
Såsom en följd av industriens nedläggande bleve jordbrukarebefolkningens av
sättningsområde ytterligt begränsat med låga priser som naturlig följd. Klart
är också, att Haparanda stad skulle lida, örn 1,300 av innevånarna inom dess
affärsområde bortflyttades till annan ort.
Det är mot bakgrunden av dessa fakta och med tanke därpå, att kostnaderna
för en avfolkning av Seskarö belöpa sig till avsevärt större belopp än de kost
nader, som äro förenade med driftens återupptagande vid Sandviks sågverk,
som vi vädja till riksdagen att beakta den katastrofala verkan det skulle hava
för icke blott Seskarön och dess befolkning utan också för Nedertorneå kom
mun och Haparanda stad, om K. Mits proposition vunne bifall. Vi äro över
tygade därom, att ett beslut i överensstämmelse med herrar Asplunds och Löv
grens motioner är vida lyckligare för såväl den gränsbefolkning det här gäller
som för den svenska staten själv.
Haparanda den 17 april 1930.
Å det enhälliga mötets vägnar:
Carl Olofsson,

J. H. Svanberg,

stadsfullmäktig.

byggmästare.

Ernst J. Segerlund,
Kommunalstämmans ordf. i Nedertorneå kommun.
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Nr 255.
Kungl. Maj:ts proposition till riksdagen angående anslag till be
kämpande av arbetslösheten; given Stockholms slott
den 14 mars 1930.
Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över social
ärenden för denna dag vill Kungl. Maj :t härigenom föreslå riksdagen att bifalla
de förslag, örn vilkas avlåtande till riksdagen föredragande departementschefen
hemställt.
Under Hans Maj :ts
Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

GUSTAF ADOLF.
Sven Lubeck.

Utdrag av protokollet över socialärenden, hållet inför Hans Kungl.
Höghet Kronprinsen-Regenten i statsrådet å Stockholms
slott den 14 mars 1930.
Närvarande:
Statsministern Lindman, ministern för utrikes ärendena Trygger, statsråden
Lubeck, Beskow, Lundvik, Borell,
Bissmark, Johansson, Dahl.

von

Steyern, Malmberg, Lindskog,

Chefen för socialdepartementet, statsrådet Lubeck anför:
I årets statsverksproposition, femte huvudtiteln, punkt 9, har Kungl. Maj:t
på min hemställan föreslagit riksdagen att, i avbidan på den proposition, som
kunde komma att avlåtas i ämnet, till bekämpande av arbetslösheten för budget
året 1930/1931 beräkna ett extra reservationsanslag av 2,000,000 kronor.
Jag anhåller nu att få till närmare behandling upptaga denna fråga.
Bihang till riksdagens protokoll 1930.

1 sami.

218 haft.

(Nr 255.)

1
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i den preliminära anslagsberäkningen i statsverkspropositionen. Något skäl
att nu bedöma de ekonomiska utsikterna annorledes än som då skedde torde
knappast förefinnas; i detta sammanhang må bland annat påpekas, att senast
tillgängliga månadssiffror för produktionen inom den svenska industrien voro
högre än någonsin tidigare för motsvarande period. Vad angår stegringen i
arbetslöshetssiffran torde densamma icke i och för sig böra tillmätas betydelse
såsom angivande en oväntad uppgång i arbetslöshetens omfattning; snarare lä
rer densamma, såsom kommissionen också berört, bero på att på grund av den
blida väderleken säsongarbetslösheten denna vinter inträdde ovanligt sent. I
detta sammanhang må påpekas att, såsom framgår av en i det föregående åter
given tabell, arbetslösheten inom fackföreningarna som vanligt visade en avse
värd nedgång från december till januari och nu är lägre än något år sedan 1925.
Av en annan tabell i det föregående framgår också, att en övervägande del av
de nytillkommande arbetslösa tillhörde grovarbetarnas kategori.
Vid den preliminära anslagsberäkningen i statsverkspropositionen anförde
jag, att jag vid densamma även tagit hänsyn till att behov kunde uppkomma
att av arbetslöshetsanslaget för nästa budgetår bestrida utgifter för särskilda
åtgärder i anledning av arbetslösheten å Seskarö. I detta avseende kommer
jag i det följande att förorda åtgärder, vilka kunna beräknas under nästa
budgetår draga en kostnad av omkring 120,000 kronor. Det bör emellertid be
aktas, att denna summa icke i sin helhet representerar en nytillkommande ut
gift. Även örn arbetslöshetskommissionen kan behöva i nära nog samma om
fattning som för närvarande bispringa Seskaröarbetare med reservarbeten, böra
dock i anledning av de åtgärder, som i det följande komma att förordas eller
som av chefen för kommunikationsdepartementet i annat sammanhang förut i
dag föreslagits, de nu utgående kontantunderstöden till Seskaröarbetare kun
na till största delen upphöra. I sådant understöd utbetalade kommissionen un
der tiden oktober 1928—september 1929 sammanlagt över 45,000 kronor. Med
hänsyn bland annat härtill synas utgifterna i anledning av arbetslösheten på
Seskarö kunna rymmas inom den anslagsram, som beräknades i statsverkspro
positionen.
Jag förordar alltså, att för ifrågavarande ändamål av riksdagen äskas ett
anslag av 2,000,000 kronor.
Särskilda åtgärder i anledning av arbetslösheten å Seskarö.
Historik
m. ni.

I detta sammanhang anhåller jag att få till behandling upptaga frågan om
vidtagande av särskilda åtgärder i anledning av den svåra arbetslöshet, som
sedan länge varit rådande å Seskarö i Norrbottens län. Till en början må
lämnas följande faktiska upplysningar, därvid jag i huvudsak följer ett i det
följande omförmält sakkunnigbetänkande.
Ön Seskarö med en areal av cirka 2,000 hektar tillhör Nedertorneå skärgård
och är belägen fem km. från fastlandet i sydvästlig riktning från Haparanda
och Torneälvens mynning, dit närmaste avståndet är omkring två mil. Till
allra största delen består ön av mager, glest skogbeväxt sandhed, som endast
å spridda ställen efter den norra stranden övergår i något bördigare jordmån.
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På denna sida bildar ön, som i övrigt har öppna och oskyddade kuster, ett fler
tal långt utskjutande uddar, mellan vilka finnas goda naturliga hamnlägen.
Södra delen av ön med en areal av cirka 800 hektar tillhör Haparanda stad
och är helt obebodd. Den norra delen upptages av ett antal smärre skatte
hemman, för närvarande uppdelade i sju brukningsenheter, från vilka under
årens lopp avsöndrats dels de områden, som upptagas av Granviks och Sand
viks numera nedlagda sågverk med brädgårdar, kajanläggningar och bostads
byggnader, och dels ett betydande antal bebyggda lägenheter.
Före sågverkens tillkomst i början av 1890-talet bestod befolkningen på ön
av hemmansägarna och ett fåtal arbetare och fiskare jämte deras familjer.
År 1889 funnos sålunda på ön mantalsskrivna endast 65 personer.
Emellertid hade under senare delen av 1880-talet ett par sågverksägare i
Tornedalen börjat begagna sig av de goda hamnlägena på öns norra sida för
utskeppning av sågat virke, som från sågarna vid Svanstein m. fl. platser
i fasta flottar fördes ned utefter älven och bogserades vidare till Seskarö.
Snart nog kom man dock underfund med att det skulle vara i manga hän
seenden fördelaktigare att försäga virket på den plats, där utskeppningen ägde
rum, och detta i förening med de vid denna tid rådande gynnsamma konjunk
turerna för sågverksindustrien torde hava föranlett anläggningen vid ungefär
samma tidpunkt av de båda sågverk, som skulle komma att helt omskapa för
hållandena på ön och utveckla den oansenliga bebyggelsen på öns norra strand
till ett jämförelsevis betydande industrisamhälle.
Granviks ångsåg anlades 1893, och rörelsen fortsatte till år 1924, då verket
nedlades. Ramantalet var från början 4, men ökades sedermera till 8. Pro
duktionen, som under den första tiden var mycket ojämn, ökades undan för
undan och torde under krigsåren hava uppgått till cirka 15,000 standards med
bortåt 350 mer eller mindre fast anställda arbetare. Efter driftsnedläggelsen
överfördes en del byggnader och maskiner till i inland, och övriga anlägg
ningar hava undan för undan rivits eller fatt förfalla, så att verket numera
är att anse som fullständigt demolerat.
Samma år, som Granvik byggdes, anlades en mindre ångsåg vid Sandvik
å Seskarö. Verket hade varit i ett flertal olika ägares hand, då det 1910 över
togs av det finska Kemibolaget, i vars ägo det fortfarande befinner sig.
Verkets kapacitet var under de första åren mycket begränsad, men tillverk
ningen steg dock 1897 efter utvidgning till 3,000 standards. Sedermera hava
särskilt under det finska bolagets ledning ytterligare utvidgningar och moder
niseringar ägt ruin, så att produktionen under de senaste åren före nedläggelsen vid full drift med tre dubbelramar uppgick till cirka 9,000 standards. Ver
ket sysselsatte då cirka 200 arbetare. På våren 1928 nedlades driften. Denna
åtgärd ingick som ett led i den av bolaget beslutade koncentrationen av rörel
sen till Kemiverken, och nedläggelsen är sålunda att betrakta som definitiv.
Emellertid hava ännu inga åtgärder vidtagits för verkets utrivning, men större
delen av pråmparken och en del annan materiel har överförts till Finland.
Uppkomsten av en så omfattande industri medförde givetvis en kraftig ök
ning av den bofasta befolkningen på Seskarö. Ännu år 1894 funnos där mantals-

30

Kungl. Maj:ts proposition nr Z55.

skrivna endast 187 personer, men i samma mån industrien växte oell stabili
serades steg folkmängden undan för undan, delvis genom inflyttning av såg
verksarbetare från Ådalen och andra sydnorrländska sågverks distrikt och
även till icke ringa del genom rekrytering från Finland. Det sista året av
drift vid båda sågverken eller 1923 uppgick öns folkmängd till 1,746 personer,
varav 418 finska medborgare. År 1928 hade dessa siffror nedgått till respek
tive 1,408 och 121. Minskningen träffar som synes huvudsakligen det finska
elementet, varav en stor del i samband med driftsnedläggelserna beretts arbete
vid finska verk eller på annat sätt återbördats till sitt hemland.
Sedan år 1924, då Granvik nedlades, har på Seskarö rått konstant arbets
löshet. Under somrarna har denna varit mindre framträdande, beroende dels
på de fortsatta skeppningarna från Granvik under åren närmast efter nedläggelsen och dels på att ett ej obetydligt antal arbetare under sommarmåna
derna funnit sysselsättning vid de flottläggningar och propskapningsarbeten,
som i viss omfattning alltjämt bedrivas på ön. Vintertid har däremot arbets
lösheten varit mycket tryckande. Ett ganska avsevärt antal arbetslösa, före
trädesvis yngre personer, hava väl kunnat beredas sysselsättning vid statliga
reservarbeten å skilda platser inom eller utom länet, varjämte under de sista
åren kontantunderstöd av arbetslöshetsmedel förekommit. I övrigt hava fattig
vården och den enskilda hjälpverksamheten i stor utsträckning måst träda
emellan. Av siffror, som meddelats av arbetslöshetskommissionen, framgår,
att antalet anmälda arbetslösa var störst i januari 1929, då det utgjorde 420,
att antalet i november 1929 var 282, att under sistnämnda månad 212 arbetslösa
åtnjöte statlig arbetslöshetshjälp, därav 112 i form av reservarbete och 100
genom kontant understöd. Under mars—maj 1929 var antalet reservarbetare
omkring 150; lägsta siffran var i september med endast 67 reservarbetare.
Verkligt brännande blev arbetslöshetsproblemet med år 1928, då även Sand
viks sågverk nedlades. Antalet genom sågverksindustriens nedläggande ar
betslösa sprang därmed upp till cirka 300 man, motsvarande över 92 procent
av hela arbetarstammen på ön. De nuvarande befolkningsförhållandena och
arbetslöshetens omfattning framgår av följande uppgifter, sammanställda
med ledning av en av länsstyrelsen i maj 1929 verkställd undersökning.
Män

Kvinnor

Barn

Summa

121
167

99
119

234
272

454
558

Summa 288

218

506

1 012

Yrkesgrupper
F. d. arbetare vid Granvik.....................................................
> »
»
> Sandvik.....................................................

Övriga arbetare och med dem likställda, ej tidigare
anställda i sågverksindustrien........................................

24

38

33

95

Summa

24

38

33

95

Inspektörer och förmän.........................................................
Handlande...................................................................................
Hantverkare...................................................................................
Hemmansägare..........................................................................
I allmän tjänst anställda.....................................................
Övriga............................................................................................

7
10
12
7
9
3

5
7
8
8
16
6

10
12
12
21
22
9

22
29
32
36
47
18

Summa

48

50

86

184

Summa summarum 360

306

625

1,291
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Av tins till i runt tal 1,300 personer uppgående befolkning har således om
kring 1,000 eller 77 procent direkt drabbats av sågverksdriftens nedläggning.
Givet är emellertid, att arbetslösheten indirekt gör sig kännbar även för större
delen av den övriga befolkningen, vars existensmöjligheter på ön varit och äro
mer eller mindre beroende av industrien.
Intill årsskiftet 1929—1930 hade folkmängden minskats till 1,226 personer,
därav 651 voro män och 575 kvinnor. Antalet finska undersåtar utgjorde vid
samma tidpunkt 94 och antalet familjeförsörjare 208. Arbetsoförmögna voro på
grund av sjukdom 24 personer och på grund av ålderdom 19 personer. Såsom
f. d. arbetare vid sågverken redovisades vid samma tid 248 personer. Av dessa
voro 19 i åldern 18—21 år, 172 i åldern 21—50 år, 35 i åldern 50—60 år och
22 i åldern 60 år och däröver.
Under tiden från och med den 1 oktober 1928 till och med den 30 september
1929 utbetalades genom statens arbetslöshetskommission i kontantunderstöd till
arbetslösa sågverksarbetare å Seskarö sammanlagt 45,810 kronor. Till under
samma tid vid statliga reservarbeten sysselsatta arbetslösa från Nedertorneå
kommun, i huvudsak Seskaröarbetare, utgick under perioden avlöning av arbetslöshetsmedel med 191,700 kronor. Kommunens kostnader för kontantun
derstöd, reshjälp och utrustning samt direkt fattigvård åt de arbetslösa och
deras familjer uppgick under samma tidsperiod till 36,160 kronor. Samman
lagda beloppet av statens och kommunens av arbetslösheten föranledda direkta
utgifter under nyssnämnda period av ett år kan således uppskattas till när
mare 275,000 kronor.
För Nedertorneå kommuns finanser har driftsnedläggelsen och den därav
framkallade arbetslösheten medfört mycket svåra förhållanden. Den till be
villning beskattningsbara inkomsten har nedgått från 2,864,000 kronor år
1921 till 846,900 kronor år 1928. Utgifterna för fattigvården stego under
samma tid från 49,800 kronor år 1921 till 122,460 kronor år 1928 och över
140,000 kronor år 1929. Till den borgerliga och kyrkliga kommunen uttaxe
rades år 1921 kronor 12.70 och år 1928 kronor 20.33 för inkomsthundra. Ut
taxeringen för år 1930 har fastställts till kronor 34.14, vartill kommer väg
skatt kronor 4.66 och landstingsskatt kronor 3.16, så att sammanlagda skattetalet blir kronor 41.96.
Flera omständigheter medverka till att göra arbetslösheten på Seskarö sär
skilt elakartad och försvåra dess avveckling i normal ordning. Nedertorneå
kommun liksom Tornedalen i övrigt har, bortsett från Seskarö, karaktären av
ren jordbruksbygd med en befolkning av huvudsakligen småbrukare, ofta i
blygsamma ekonomiska villkor. Den övervägande delen av befolkningen är för
sin utkomst hänvisad till jordbruket och de mer eller mindre tillfälliga för
tjänster i skogsbruk och trävaruhantering, som kunna stå till buds. De begrän
sade resurserna i förening med en relativt stark folkökning hava fört med sig
vissa svårigheter i försörjningshänseende, och temporär arbetslöshet är numera
en tämligen regelbundet återkommande företeelse i de nedre Tornedalssocknarna. Under sådana förhållanden saknar bygden betingelser för att kunna
absorbera någon nämnvärd del av den lediga arbetskraften på Seskarö. För-
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bises bör ej heller, att Séskaröbefolkningen på grund av sin övervägande in
dustriella verksamhet, isoleringen från bygden i övrigt och delvis annan här
stamning företer många olikheter mot den övriga Tornedalsbefolkningen och
saknar djupare rotfäste i bygden. Detta bidrager givetvis i sin mån till att
försvåra övergången till annat förvärvsarbete inom orten.
De sålunda rådande svåra förhållandena hava föranlett ett flertal framställ
ningar till Kungl. Maj:t. I skrivelse den 14 augusti 1928 hemställde Neder
torneå arbetslöshetskommitté, att Kungl. Maj:t måtte bereda möjlighet för de
arbetare å Seskarö, som åt sig uppfört egna bostäder, att få till självkostnads
pris försälja sina byggnader, exempelvis till länets egnahemsnämnd, samt att
Kungl. Maj :t måtte tillsätta en arbetsförmedling, som beredde arbetsplats vid
arbetsföretag inom andra delar av riket åt arbetslösa industriarbetare i sock
nen. I skrivelse den 18 december 1928 hemställde vidare Nedertorneå sockens
industrikommitté, att Kungl. Majit ville för riksdagen framlägga förslag örn
ett statslån å 400,000 kronor till ett företag, som skulle återupptaga driften
vid Sandviks sågverk, ävensom ålägga domänstyrelsen att igångsätta avverk
ning av virke, avsett för nämnda sågverk. I skrivelse den 11 mars 1929 hemställ
de sedermera kommittén, att Kungl. Majit måtte omedelbart låta igångsätta
avverkning av visst för Seskaröindustriens räkning utstämplat timmer samt giva
domänstyrelsen i uppdrag att med ägarna till Sandviks sågverk träffa avtal
örn förhyrande eller inköp av berörda sågverk för att där återupptaga driften.
Den 14 i samma månad ingav industrikommittén en ny skrivelse i frågan.
Över de ingivna framställningarna inhämtades utlåtanden från vederbörande
myndigheter.
Frågan var jämväl föremål för uppmärksamhet vid 1929 års riksdag, i det
att i särskilda motioner yrkades dels åtgärder i olika hänseenden för återupp
tagande av driften vid Sandviks sågverk, dels ock att staten skulle själv
upptaga träförädlingsindustri på Seskarö eller på annan plats i Norrbotten. I
utlåtande i frågan (nr 23) vitsordade statsutskottet, att öbefolkningens belä
genhet genom nedläggandet av rörelsen vid de båda sågverken blivit synner
ligen bekymmersam. Öns isolering och de ringa möjligheterna till annat in
komstbringande arbete kunde ej undgå att skärpa svårigheterna. För den av
skatter redan förut hårt tyngda fastlandsbefolkning — mestadels mindre
jordbrukare, hantverkare eller andra inkomsttagare i knappa omständigheter —
som bildade gemensam kommun med ön, måste ock fattigvårdsbördorna bliva
synnerligen tryckande. Det syntes alltså utskottet finnas anledning, att staten
ägnade särskild uppmärksamhet åt det ovedersägliga nödläge, som inträtt för
befolkningen å Seskarö. Härefter fortsatte utskottet i
»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 framkomna
yrkandet på igångsättande av en statlig sågverksrörelse på Seskarö kan invän-
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clas att, i den män överhuvud en statens träförädlingsindustri finnes böra igång
sättas, det lärer vara önskligt att detta kan ske under gynnsammare betingel
ser 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
inotionsvis framförda uppslag örn sågverksdriftens återupptagande antingen i
direkt statlig form eller ock under statens ekonomiska medverkan.»
I avvaktan på den sålunda omförmälda utredningen hemställde utskottet, att
ole väckta motionerna ej måtte av riksdagen bifallas.
Riksdagen godkände denna utskottets hemställan, dock med den ändringen i
motiveringen att lydelsen av de båda nyss ordagrant återgivna styckena skulle
vara följande:
»Motionsvis har----------- som synas vara att påräkna. Däremot torde ett
upptagande genom domänverkets försorg av sågverksdrift å Seskarö vara för
tjänt av ett skyndsamt och ingående övervägande.
Enligt vad utskottet inhämtat hava också vederbörande myndigheter sin
uppmärksamhet fäst på Seskaröbefolkningens nödläge, och inom socialdeparte
mentet övervägas för närvarande de utvägar av skilda slag, som kunna stå till
buds för att bringa hjälp; därvid lära få ytterligare undersökas här motions
vis framförda uppslag örn sågverksdriftens återupptagande.»
Genom beslut den 22 mars 1929 uppdrog därefter Kungl Maj:t åt länsstyrel
sen i Norrbottens län att under medverkan av sakkunniga personer till ett antal
av högst fem, vilka länsstyrelsen hade att efter samråd med chefen för social
departementet tillkalla, skyndsamt verkställa och till Kungl. Maj :t inkomma
med utredning rörande de i nyss omförmälda skrivelser från ortsbefolkningen
berörda omständigheter, som kunde inverka på bedömandet av frågan örn lämp
liga åtgärder för att bereda industriarbetarna å Seskarö arbetstillfällen där
städes eller å annan ort ävensom i sist avsedda fall för att underlätta en över
flyttning till ny arbetsplats. Med den ämbetsskrivelse, vari underrättelse örn
detta Kungl. Maj:ts beslut lämnades länsstyrelsen i Norrbottens län, överläm
nades de vid riksdagen väckta motionerna i frågan jämte statsutskottets däröver
avgivna utlåtande med av riksdagen beslutade ändringar.
Sedan genom länsstyrelsens försorg viss förberedande utredning ägt rum, till
kallades den 31 maj 1929 för att i egenskap av sakkunniga deltaga i utrednin
gen överjägmästaren i övre Norrbottens distrikt B. A. J. Wallmark, kanslichefen
vid statens arbetslöshetskommission E. O. Hagman, direktören i svenska trä
varuexportföreningen J. L. Ekman och ombudsmannen i svenska sågverksindu
striarbetarförbundet K. A. Lindberg. Med skrivelse den 16 december 1929
överlämnade länsstyrelsen och de sakkunniga av dem utarbetat betänkande med
förslag till statsåtgiirder i anledning av rådande arbetslöshet å Seskarö.
över ifrågavarande betänkande hava yttranden avgivits av socialstyrelsen,
domänstyrelsen, lantbruksstyrelsen, järnvägsstyrelsen, väg- och vattenbygg
nadsstyrelsen, skolöverstyrelsen, statens egnahemsstyrelse och statens arbetslös
hetskommission. Därjämte hava i anledning av betänkandet skrivelser inkomBihang till riksdagens protokoll 1930. 1 sami. 218 haft. (Nr 255.)
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mit från en av Nedertorneå kommunalfullmäktige tillsatt kommitté ävensom
från ett större antal av de å Seskarö bosatta svenska undersåtarna.
1929 års
I omförmälda betänkande har länsstyrelsen och de sakkunniga först gjort
betänkande följande, här i någon förkortning återgivna allmänna uttalanden rörande förAllmänna hållandena på Seskarö, försörjningsmöjligheterna därstädes utan industri samt
synpunkter, betingelserna för sågverksdrift å ön.
Den nuvarande till i runt tal 1,300 personer uppgående Seskaröbefolkningen
har för sin existens varit nästan helt beroende av den nedlagda sågverksindu
strien, och utan denna industri har endast en bråkdel av befolkningen möjlig
het att finna sin utkomst på platsen. Bristen på odlingsbar mark omöjliggör
någon nämnvärd utvidgning av jordbruket, och fisket torde sannolikt aldrig
kunna få betydelse annat än som mer eller mindre osäker biförtjänst. I öv
rigt inskränka sig de försörjningsmöjligheter, med vilka man med någon grad
av visshet kan räkna, till arbete nied flottläggning av virke samt kapning och
skeppning av props och slipers etc., som sedan lång tid tillbaka bedrivits å ön
och väl även för framtiden åtminstone i viss omfattning kan påräknas. Sta
digvarande och full försörjning för något större antal arbetare kan emellertid
icke denna rörelse beräknas lämna. Allt som allt torde det icke bliva möjligt
för mer än högst ett 70-tal arbetsföra personer med familjer, motsvarande en
befolkning på 2 ä 300 personer, att hålla sig kvar på Seskarö, därest indu
strien fortfarande kommer att vara nedlagd. För befolkningen i övrigt —
cirka 1,000 personer — skulle under sådana förhållanden icke återstå annat än
att utflytta från ön och söka sin utkomst på annat håll.
Givet är, att ett sådant perspektiv måste te sig i hög grad motbjudande
och ödesdigert, först och främst för den befolkning, saken närmast gäller, men
även för kommunen och det allmänna. Det är därför också naturligt, att in
tresset hittills huvudsakligen inriktat sig på möjligheterna av att återuppbyg
ga industrien och därmed skapa förutsättningar för befolkningen eller i varje
fall för en väsentlig del av densamma att även i fortsättningen finna sin ut
komst på ön. För det försök, som i sådant avseende gjorts på initiativ av kom
munen, är utförlig redogörelse lämnad i den av herr Lövgren i Nyborg viel
1929 års riksdag i andra kammaren väckta motionen nr 313, till vilken läns
styrelsen och de sakkunniga hänvisa. I full insikt om att industriens åter
upptagande skulle innebära den ur de arbetslösas och ortens synpunkt lyckli
gaste lösningen av frågan hava också länsstyrelsen och de sakkunniga ägnat
detta spörsmål en ingående uppmärksamhet. Det har alltså i första hand
synts vara av vikt att söka klarlägga förutsättningarna för fortsatt såg
verksdrift på Seskarö. Först därigenom kan vinnas en utgångspunkt för be
dömande av vilka åtgärder, som från det allmännas sida kunna och böra vid
tagas för att på ett stadigvarande sätt bringa hjälp åt Seskaröbefolkningen.
Betingelserna
för sågverks
drift å
Seskarö.

De nu nedlagda sågverken å Seskarö startades under en av goda konjunktu
rer betingad expansionsperiod för sågverksindustrien, då tillgången på lämp
lig och billig råvara i dessa trakter ännu var praktiskt taget obegränsad.
Sedan denna tid och särskilt under efterkrigsåren hava de förhållanden, un
der vilka den svenska sågverksindustrien arbetar, undergått en genomgripande
förändring. Denna industri, som i hög grad är beroende av den manuella ar
betskraften, har icke i samma utsträckning som många andra industrier kun
nat anpassa sina tillverkningskostnader efter marknadsläget. En kraftig ex
pansion av den finska och ryska sågverksindustrien har dessutom framkallat
en allt starkare konkurrens på trävarumarknaden med ty åtföljande prisfall,
samtidigt som råvarutillgången särskilt i fråga örn de grövre, för sågning mest
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lämpliga dimensionerna undan för undan försämrats oell priset på råvaran
ökats. De svårigheter, med vilka sågverksindustrien sålunda allt sedan krigs
åren haft att kämpa och vilka av allt att döma icke äro av övergående art,
hava framtvingat den nu pågående rationaliseringsprocessen inom trävaruin
dustrien, vars förnämsta yttring är driftskoncentration till större sågverk i
direkt samband med sulfatmassetillverkning för avfallets tillgodogörande.
En mängd smärre sågverk hava under de senaste åren blivit offer för denna ut
veckling. Inom Norrbottens län tenderar denna utveckling tydligt mot en
koncentration av industrien till mynningarna av de två största virkesförande
vattendragen: Piteå för de södra delarna av länet och norra Västerbotten, och
Kalix för övre Norrbotten. På den senare platsen har ju nyligen genom stats
makternas medverkan ett industriföretag återuppbyggts efter moderna prin
ciper. Allt tyder också på, att denna plats är det naturliga centrum för trä
förädlingsindustrien i övre Norrbotten, och att utvidgning av driften därstä
des är den mest rationella linjen för ökad produktion.
Det är mot bakgrunden av denna utveckling, som man enligt länsstyrelsens
och de sakkunnigas mening bör se orsakerna till Seskaröindustriens nedläg
gande och bedöma möjligheterna för dess återuppbyggande. Betingelserna
för denna industri torde på sin tid, d. v. s. när verken startades och under
de närmaste årtiondena därefter, få anses hava varit ganska gynnsamma. Lä
get ungefär mitt emellan de stora timmerförande Torne- och Kalixälvarna samt
de goda hamnförhållandena voro härvid viktiga faktorer. Möjligheten av virkesfångst till billiga priser från de närbelägna delarna av Linland var också
av stor betydelse, något som bäst belyses därav, att verken under hela sin till
varo företrädesvis arbetat med finsk råvara. Denna fördel kunde naturligt
vis, så länge verken drevos av finska företagare, till fullo utnyttjas oberoende
av den prohibitiva försäljningspolitik, som sedan några år tillbaka tillämpas i
Finland och som fört med sig, att de svenska skogs spekulanterna praktiskt ta
get utestängts från den finska timmermarknaden. Genom denna politik har
emellertid den naturliga rayonen för råvarutillförseln för en svensk industri
på Seskarö högst avsevärt beskurits, samtidigt som konkurrensen örn råvaran
på den svenska sidan blivit allt skarpare. En olägenhet, som är mindre fram
trädande så länge det gäller en industri i mindre skala men som blir av desto
större betydelse för en modern storindustri, är det insulära läget, som vissa
tider på året försvårar eller rent av omöjliggör förbindelse med fastlandet.
Redan bristen på sötvatten torde i och för sig utesluta möjligheten av en sulfatfabriksanläggning på Seskarö. För uppkomsten av en rationell träföräd
lingsindustri efter moderna linjer saknas sålunda förutsättningar, och även ut
sikterna till att en fristående sågverksrörelse i mindre skala skall bliva lönan
de äro nu väsentligt mindre än tidigare. Till den antydda begränsningen
av området för råvarutillförseln komma nämligen svårigheterna att uppnå
något tillfredsställande utbyte av sågverksavfallet. För detta kan visserligen
erhållas avsättning vid sulfatfabriken i Kalix, men transportkostnaderna bliva
mycket höga, vartill komma lagringskostnader, då på grund av naturförhål
landena transporter vintertid mäste anses nära nog uteslutna. Prissättningen
blir under sådana omständigheter även ofördelaktigare än vid kontinuerlig
leverans.
Med hänsyn till frågans stora betydelse för nu föreliggande uppgift havn,
länsstyrelsen och de sakkunniga emellertid ansett det vara av vikt att även
söka siffermässigt belysa förutsättningarna för fortsatt sågverksdrift å
Seskarö. För detta ändamål har ingenjörsfirman Löf & Nordström i Stock
holm på uppdrag av länsstyrelsen och de sakkunniga verkställt undersökning
av sågverket och framlagt kostnadsförslag för nödvändiga kompletteringsarbeton i och för driftens upptagande, jämte beräkningar å tillverkningskost-
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naclér. På grundval härav har en av de sakkunniga, direktören J. L. Ekman,
uppgjort alternativa beräkningar rörande driftsresultatet under olika tänkbara
förutsättningar.
De sålunda gjorda beräkningarna giva vid handen, att man vid en eventuell
drift av Sandviks sågverk under nuvarande förhållanden har att emotse en år
lig förlust, varierande allt efter olika förutsättningar från, i runda tal, 19,000
till 90,000 kronor. Dessa resultat synas vinna bekräftelse genom den brist på
intresse, som från enskilda företagares sida visats för ett återupptagande av
driften. Ett anbud avseende drift vid Sandvik för en årlig produktion av 4,000
standards har visserligen gjorts av ett konsortium inom Nedertorneå socken,
men detta anbud förutsätter koncession å kronovirke motsvarande hela råvarubehovet till priser, som ligga drygt 25 % under nuvarande prisnivå och
därför av domänstyrelsen måste betraktas som fullkomligt oacceptabla. Sty
relsen för Kalix träindustriaktiebolag, med vilken länsstyrelsen och de sak
kunniga på sätt längre fram kommer att beröras fört vissa förhandlingar, har
också efter verkställd undersökning bestämt förklarat sig icke under några
omständigheter kunna reflektera på att övertaga och driva Sandvik, clå en
sådan drift för bolaget skulle ekonomiskt ställa sig avsevärt mera ogynnsam
än en motsvarande utvidgning av bolagets sågverk vid Karlsborg.
Beträffande betydelsen för arbetslöshetens avveckling av en drift vid Sand
vik bör framhållas, att en produktion av 9,000 standards förutsätter arbete i
dubbelskift året runt med en styrka av cirka 125 man. Vid halv produktion
(4,000 ä 4,500 standards) kan kontinuerlig sysselsättning beredas för omkring
70 man. Härtill kommer i båda fallen säsongarbete under skeppningsperioden
för respektive cirka 45 och 25 man. Driften vid Sandvik skulle således även i
gynnsammaste fall icke kunna beräknas bereda stadigvarande sysselsättning för
mer än ungefär hälften av de nuvarande arbetsföra sågverksarbetarna på ön.
Ehuru detta givetvis i och för sig skulle betyda en avsevärd lättnad i det
nuvarande läget, kan alltså någon slutgiltig lösning av Seskaröproblemet icke
ernås enbart genom igångsättande av driften vid Sandvik.
Då länsstyrelsen och de sakkunniga sålunda kommit till den uppfattningen.
att Seskaröindustrien icke kan väntas återupptagen utan statens bistånd, att
sådant bistånd icke bör lämnas samt att största delen av befolkningen icke har
möjlighet att utan industri kunna försörja sig på ön, har konsekvensen för läns
styrelsens och de sakkunnigas del blivit, att de anse, att praktiskt taget hela den
nuvarande sågverksarbetarstammen eller i varje fall den fullt arbetsföra delen
därav, vilken uppskattats till 250 man med 650 familjemedlemmar eller in
alles cirka 900 personer, måste utflytta från ön och söka sin utkomst på annat
håll. Härom har i betänkandet vidare anförts följande.
Givet är, att en så genomgripande evakuering icke kan ske i en handvänd
ning, utan måste beräknas taga relativt lång tid. Den utflyttning, som hit
tills ägt rum, har varit ganska obetydlig och huvudsakligen omfattat finska
medborgare, vilka återvänt till sitt hemland. Det torde dock kunna antagas,
att ett negativt ställningstagande från statsmakternas sida till frågan örn in
dustriens återuppbyggande skall komma att öka arbetarnas eget intresse av
att söka sig sysselsättning på annan ort och därmed påskynda utflyttningen.
Med den trängsel, som för närvarande råder på arbetsmarknaden och som till
följd av redan vidtagna eller planerade driftsomläggningar synes vara särskilt
starkt framträdande inom sågverksindustrien, är det emellertid icke tänkbart,
att evakueringsprocessen skall kunna inom rimlig tid genomföras utan stöd och
medverkan från statsmakternas sida. För en dylik medverkan tala även myc
ket starka humanitära skäl.
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I de avgivna utlåtandena förekomma följande uttalanden rörande nu åter- Avgivna yttgivna delar av betänkandet.
randen.
Arbetslöshetskommissionen ansluter sig till de i betänkandet framlagda syn
punkterna, därvid kommissionen särskilt framhåller, att en betydande arbets
löshet uppstått i Finland just inom sågverksindustrien. Då förhållandena inom
denna förvärvsgren torde vara ganska likartade i de båda länderna, ansåge
kommissionen det icke kunna försvaras att genom bidrag av statsmedel animera
till ökad produktion inom en industri, vars läge vore så ytterligt osäkert. De
arbetslösa på Seskarö borde snarast beredas arbete i den öppna arbetsmarknaden
på andra orter.
Socialstyrelsen har i sitt yttrande anfört följande.
Till en början vore att påpeka, att arbetsmarknaden i övre Norrland ut
märktes av vissa säregna drag, varmed vore förknippade problem av vansklig
art. Dessa speciella arbetsmarknadsproblem hade närmare belysts i den av
styrelsen utgivna redogörelsen för arbetslöshetsräkningen och de lokala arbetsJöshetsundersökningarna i Sverige år 1927, sid. 125—131, till vilken redogörelse
nu hänvisades. Frågan örn förbättrade och jämnare försörjningsmöjligheter i
dessa nordliga landsdelar framstode såsom en betydelsefull socialpolitisk upp
gift, som jämväl framdeles syntes komma att påkalla statsmakternas särskilda
uppmärksamhet.
Den nu uppkomna situationen å Seskarö utgjorde, betraktad i sitt större sam
manhang, en akut yttring av Norrlandsproblemen i allmänhet. Av den i
betänkandet förebragta utredningen syntes framgå, att det aktuella nödläget
å Seskarö vore svårartat ävensom att, såvitt nu kunde bedömas, förutsättnin
gar ej vore för handen för återupptagande av en affärsmässig industriell pro
duktion på platsen. Redan därav syntes det påkallat, att staten icke undandroge sig att träda hjälpande emellan. Härtill komme, att de bekymmersamma
förhållandena på ön återverkat i hög grad menligt på hela det ekonomiska läget
inom Nedertorneå socken. Det kommunala skattetrycket hade därstädes nu
mera nått en sådan styrka, att all ekonomisk företagsamhet inom bygden därav
måste förlamas. Örn effektiva medel icke utfunnes till botande av den så att
säga akuta sjukdom, som Seskaröproblemet i sig innebure, syntes denna hota
att sprida sig och bliva av kronisk karaktär. Extraordinära åtgärder syntes
därför böra snarast möjligt vidtagas i syfte att råda bot för det onda.
De särskilda hjälpåtgärder, som sålunda måste anses påkallade från det all
männas sida, syntes böra så anordnas, att därav åvägabringades en definitiv
sanering av förhållandena på ön och icke endast ett palliativ. En ganska rik
erfarenhet förelåge från krisåret 1921 och närmast efterföljande år angående
verkningarna av åtgärder, inriktade på tillfällig lokal hjälp. När industriella
företag nedlagts och arbetarstammen vid desamma klart insett, att driften ej
komme att återupptagas, hade sålunda arbetarna relativt snabbt sökt sig till
andra orter och arbetstillfällen. I andra fall åter hade det visat sig, att hjälp
verksamhet på platsen och förhoppningar — stimulerade av allehanda rykten
och vaga projekt — örn den industriella driftens återupptagande eller igång
sättandet av ny sådan å vederbörande ort eller i dess närhet motverkade arbe
tarnas intresse att söka sig till en annan marknad och gjorde det praktiskt ta
get omöjligt att med vanlig arbetsförmedlingsverksamhet bringa dem över till
en mera gynnsam arbetsmarknad. Det torde med hänsyn till sådana erfaren
heter vara angeläget, att precisa och bestämda besked lämnades angående de
föreslagna hjälpåtgärdernas räckvidd och deras begränsning, så att industriarbetarbefolkningen å Seskarö visste, vad den linde att rätta sig efter.

38

Kungl. Maj:ts proposition nr 255.

Det torde vara klart ådagalagt, att Seskaröborna icke, såvitt nu kunde bedö
mas, kunde påräkna arbete inom sina hittillsvarande fack i de angränsande
norrbottensbygdernas trävaruindustri. Med hänsyn till denna industris rationali
sering i samband med övergången till en kombinerad cellulosaindustri syntes
en viss knapphet pa arbetstillfällen inom facket göra sig gällande även söderut.
En varaktig lösning av Seskaröproblemet syntes sålunda icke kunna vinnas,
med mindre man dels åstadkomma en evakuering av ön och dels medverkade
till Seskaröbornas. överflyttning i större eller mindre utsträckning till andra
fack. Det torde ligga i sakens natur, att en sådan kombinerad lokal omplan
tering och yrkesövergång mötte stora svårigheter. Likaledes vore det psykologiskt förklarligt, om Seskaröborna ivrigt spanade efter och med begärlighet
mäste gripa varje tillfälle, som kunde bereda dem möjlighet att få kvarstanna
på platsen.

I detta sammanhang vill jag även nämna, att i den förut omförmälda skri
velsen från en av kommunalfullmäktige i Nedertorneå socken tillsatt kommitté
■ vilken skrivelse går ut på att provisorisk drift1 å Seskarö måtte igångsättas
genom domänstyrelsen och att för de arbetare, som icke på så sätt kunde sys
selsättas, borde i enlighet med föreliggande betänkande anordnas arbete nied
hamnbygge vid Karl Johans stad — göres gällande, att de i sakkunnigbetän
kandet framlagda beräkningarna rörande räntabiliteten av sågverksdrift å Se
skarö vore alltför ogynnsamma. Under åberopande av kalkyler, verkställda av
disponenten A. Suopanki, vilken tidigare varit anställd vid Sandviks sågverk,
har kommittén kommit fram till den slutsatsen, att en provisorisk drift viel
sågverket skulle giva en årlig nettovinst på nära 70,000 kronor. Denna diffe
rens mot de sakkunnigas beräkning har framför allt framkommit därigenom
att ortskommittén i motsats mot länsstyrelsen och de sakkunniga ansett sig
icke behöva räkna med några kostnader för ombyggnad av sågen eller omänd
ring av brädgården, samt att kommittén utgått från att avfallet skulle kunna
på ekonomiskt fördelaktigt sätt användas till träkolstillverkning. Dessutom har
kommittén räknat med andra priser för råvara samt ett högre försäljningspris
å den färdiga varan.
I de inkomna skrivelserna från ortsbefolkningen framhålles att, sett från
de arbetslösas och ortens synpunkt, ett återupptagande av full drift vid
Sandviks sågverk givetvis vore den lyckligaste lösningen av arbetslöshetsproblemet. Skulle en sådan lösning icke kunna vinnas, vore förslaget om provi
sorisk drift vid sågverket att föredraga framför andra tillfälliga arbeten.
Ytterst små utsikter syntes föreligga att bereda hela den arbetsföra befolk
ningen lämplig och stadigvarande sysselsättning inom andra orter.
I detta sammanhang torde jag böra återgiva vad i betänkandet anföres i ett
pär speciella frågor av mera principiell betydelse, vilka frågor direkt samman
hänga med spörsmålet örn beredande av arbete i en eller annan form åt Seskaröarbetarna. Av dessa frågor avser den ena möjligheten till arbetsanskaffning genom utvidgning av de anläggningar i Narsborg vid Kalix, som till
höra det år 1928 under statens medverkan bildade Kalix träindustriaktiebolag.
Den andra frågan rör domänstyrelsens politik beträffande försäljning av vir
ke fran statens skogar och den inverkan denna politik har på möjligheten för
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trävaruindustrien i Norrbotten att förskaffa sig råvaror. Betänkandet innehål
ler i dessa delar följande.
För en snabb avveckling av Seskaröproblemet skulle det givetvis vara av den
allra största betydelse, om ett något större antal av de arbetslösa pål en gång
kunde beredas stadigvarande sysselsättning på annan ort. Med tanke harpa
hava länsstyrelsen och de sakkunniga mlett underhandlingar nied det ar 19^8
under statens medverkan bildade Kalix träindustriaktiebolag i syfte att ut
röna möjligheterna av att vid bolagets anläggningar å Karlsborg placera ett
antal Seskaröarbetare. Driften vid Karlsborg, som för närvarande ar beräk
nad för en årsproduktion av 8,000 standards sågade trävaror och 18,000 ton sul
fatcellulosa, skulle för detta, ändamål behöva utvidgas. Eli sådan utvidgning
skulle lämpligen kunna ske genom att i sågverket insätta ytterligare ett ram
par. Härigenom och genom viss omläggning av arbetsfördelningen skulle pro
duktionen kunna ökas till 12,000 standards. I samband härmed skulle sulfatfa
briken utbyggas till en kapacitet av 22,000 ton. Genom dessa utvidgningar
skulle den fast anställda arbetsstyrkan kunna utökas med mellan 60 och 70 man.
Kostnaderna för en sådan utvidgning hava beräknats till 216,000 kronor för sa
gen och 450,000 kronor för sulfatfabriken eller tillhopa 666,000 kronor, vartill
skulle komma kostnader för uppförande av nödiga arbetarbostäder. Utan att
ställa sig direkt avvisande mot denna tanke har bolagets styrelse likväl betonat
svårigheterna för det tämligen nystartade företaget att redan nu inlåta sig på
kapitalslukande utvidgningar. Särskilt mötte starka betänkligheter mot ut
vidgning av sågverksrörelsen, som under nu rådande konjunkturer icke kunde
lämna något tillfredsställande utbyte. Då driften först helt nyligen kommit i
gång i full utsträckning, vore bolagets krediter för närvarande utnyttjade till
det yttersta. Bolaget ägde sålunda ingen möjlighet att själv uppbringandet
för en utvidgning erforderliga anläggnings- och förlagskapitalet, utan måste
detta i sin helhet tillskjutas av staten. För råvarubehovets tillgodoseende
måste även förutsättas koncession å kronovirke till priser, ej oväsentligt under
stigande de i gällande kontrakt med domänverket stipulerade. _ Slutligen har
styrelsen framhållit, att Kalixortens befolkning genom aktieinnehav i stor
utsträckning vöre intresserad i företaget och att det, bland annat med hänsyn
härtill, kunde antagas komma att möta vissa svårigheter att vid Karlsborgsverken mottaga arbetare från annat håll, så länge ledig arbetskraft funnes att
tillgå på platsen.
Beträffande frågan örn ytterligare koncession å kronovirke för Karlsborgsindustrien har domänstyrelsen förklarat sig beredd att genom leveranskontrakt
för en tid av fem år säkerställa det för den ifrågasatta driftsutvidgningen er
forderliga råvarubehovet, dock endast under villkor, att priserna bestämdes
fullt i nivå med de priser, som för varje särskilt år kunde uppnås i den öppna
marknaden.
Då en sådan prisbasis icke kunnat accepteras av Kalixbolagets styrelse och
de av styrelsen i övrigt framförda betänkligheterna mot att nu gå in för nå
gon driftsutvidgning givetvis måste tillerkännas berättigande, hava länssty
relsen och de sakkunniga nödgats uppgiva tanken på att framlägga något för
slag i nämnda syfte. Emellertid synes dem planen värd att framdeles återupp
tagas. Bortsett från de lättnader för Seskaröproblemets avveckling, som skulle
kunna, ernås genom en driftsutvidgning vid Karlsborg, måste nämligen nied
hänsyn till den antydda utvecklingen inom trävaruindustrien en sådan utvidg
ning anses vara ett steg i rätt riktning och därför förtjänt av staten-skogsägarens intresse. För en rationell skötsel av kronoskogarna i övre Norrbotten torde
särskilt en utvidgning av sulfatfabriken vara mycket önskvärd. Sedan någon
tids erfarenhet vunnits rörande den nuvarande driften vid Karlsborg, torde väl
liven, under förutsättning av en sund konjunktur och någorlunda tillfredsstäl-
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lande driftsresultat, styrelsens betänkligheter mot en driftsutvidgning komma
att hävas. Största svårigheten torde måhända möta, när det gäller att få till
stånd en godtagbar uppgörelse med domänverket angående virkesleverans. Den
na svårighet står i visst samband med frågan om domänstyrelsens allmänna
försä-ljningspolitik, som länsstyrelsen och de sakkunniga därför ansett sig i
detta sammanhang böra något närmare beröra.
styrelsens
Vad alltsa an§år domänstyrelsens försäljningspolitik innehåller betänkandet
försälj- därom följande.
'tingspolitik
Under det att inom södra och mellersta Norrland huvudparten av skogsarea
len innehaves av bolag och självägande bönder och de allmänna skogarna endast
upptaga en ringa bråkdel av arealen, råder i övre Norrland ett alldeles motsatt
förhållande. Inom Norrbottens län utgöres sålunda ej mindre än 68 % av hela
skogsmarksarealen av stats- och allmänningsskogar. Återstoden fördelar sig
mellan bolag och andra enskilda ägare med respektive 11 % och 21 /.
De sydnorrländska sågverken disponera sålunda merendels över betydande
arealer egna skogar, från vilka de tillgodogöra sig den huvudsakliga delen av
sitt råvarubehov. Inom Norrbottens län finnes däremot endast ett sågverksföretag (Munksunds aktiebolag), som i någon nämnvärd grad är skogsägande.
I övrigt är trävaruindustrien därstädes helt hänvisad till att genom inköp av
enskilda eller kronan täcka sitt råvarubehov. Då nu staten är den ojämförligt
största skogsägaren, blir industrien här nästan helt och hållet beroende av möj
ligheterna att å de årliga kronoskogsauktionerna inköpa sitt virkesbehov till
priser, som stå i skäligt förhållande till priserna på den färdiga varan. Domän
styrelsen ställer sig visserligen icke avvisande mot fleråriga leveranskontrakt
men fasthåller vid att de priser, som kunna uppnås å auktionerna, skola ligga
till grund för prisbestämningen vid kontraktens uppgörande.
Flera faktorer medverka emellertid till att hålla dessa priser på en synner
ligen hög nivå, ofta överstigande vad som med hänsyn till läget på exportmark
naden kan anses sunt och skäligt. De sydnorrländska sågverken kunna i
allmänhet på grund av sitt läge och delvis även på grund av det egna virkets
högre kvalité betinga sig något fördelaktigare priser för sina varor än de norr
bottniska verken. Redan härav följer en möjlighet för de förra att uppträda
som konkurrenter på den övernorrländska timmermarknaden, under det att en
motsvarande konkurrens inom sydligare ådalar från de norrbottniska företagens
sida är helt utesluten. För dessa sydnorrländska konkurrenter, vilka taga hu
vudparten av sitt råvarubehov från egna skogar, gäller det i regel endast att
å auktionerna här uppe komplettera årsbehovet med vissa poster, vilkas åtkom
mande emellertid kan vara av den största vikt för uppehållande av full produk
tion med lämpliga sortiment. Priserna kunna tydligen under sådana omstän
digheter komma att uppdrivas till en onaturlig höjd, och dessa toppriser bliva
i stor utsträckning normerande för hela försäljningen. De norrbottniska trävaruföretag, som icke disponera över egna skogar och som hava en mycket be
gränsad inköpsrayon, måste under dessa förhållanden komma i en ytterst ogynn
sam ställning, särskilt som numera de tidigare i stor utsträckning utnyttjade
möjligheterna till virkesinköp från Finland praktiskt taget bortfallit och min
skad tillgång på grövre dimensioner i de sydnorrländska skogarna år för år
skärper konkurrensen.
Förklaringen till de särskilda svårigheter, för vilka den norrbottniska trä
varuindustrien under en följd av år varit utsatt, torde till en väsentlig del vara
att finna i nu berörda förhållanden. För en rationell skötsel av kronoskogarna
i Norrbotten torde dock, örn man ser frågan på längre sikt, en livskraftig lokal
industri vara av så stor betydelse, att redan häri borde ligga en anledning för
ståten att icke gent emot denna industri allt för kraftigt utnyttja sin monopol-
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ställning som virkesleverantör. Härtill komma de stora allmänna intressen,
som sammanhänga med industriens betydelse för folkförsörjningen och den
kulturella utvecklingen i dessa bygder. En trävaruindustri i Norrbotten, byggd
på sunda ekonomiska och tekniska grunder, bör därför, när det gäller att säker
ställa dess behov av råvara, kunna räkna med stöd från det allmännas sida. För
detta ändamål synes böra övervägas, örn icke en viss modifikation i domän
verkets hittills följda försäljningspolitik borde iakttagas, så att Norrbottensindustriens råvarubehov åtminstone i viss utsträckning tryggas. En närmare
utredning av hithörande frågor framstår som en angelägenhet av största bety
delse för Norrbottensindustriens framtid.
I den sist behandlade frågan har domänstyrelsen yttrat sig och därvid an
fört i huvudsak följande.
Domänverket vore framför andra statens verk affärsdrivande, i det att ver
kets driftsresultat vore helt och hållet beroende. av världsmarknaden och de
priser å råvara för trävaruindustrien, som å de skilda lokala marknaderna uppkomme av förhållandet emellan tillgång och efterfrågan. Styrelsens politik
i fråga örn skogsskötsel och virkesförsäljning hade varit och vore alltjämt att,
med aktgivande å såväl de avverkningsbelopp, som med hänsyn till statsskogarnas ändamålsenliga skötsel borde uttagas, som även de å världsmarknaden
rådande priserna på förädlade trävaror, å de lokala råvarumarknaderna vid
olika tillfällen icke i den allmänna konkurrensen utkasta större partier virke,
än att ett skäligt rotnetto med hänsyn till alla därpå vid en viss tidpunkt in
verkande omständigheter kunde erhållas. Att domänstyrelsen såsom represen
terande den största skogsägaren inom Norrbottens län skulle intaga en viss
monopolställning på trävaruindustriens i dessa orter råvarumarknad, kunde ju
visserligen påstås, men att styrelsen skulle hava utnyttjat denna sin ställning
till förfång för denna industri, syntes innebära en . ej så ringa överdrift.
Kunde ej den i Norrbotten förefintliga trävaruindustrien på den öppna mark
naden härda ut i konkurrensen örn virket från kronoskogarna, berodde detta
av andra orsaker än styrelsens prispolitik i fråga örn nyssnämnda virke. . Att
på denna anlägga sådana synpunkter som länsstyrelsen och de sakkunniga ifrå
gasätta eller hänsyn till folkförsörjningen och den kulturella utvecklingen å
vissa orter, hade styrelsen ansett ligga helt utanför dess uppgift såsom ledare
av domänverkets affärsdrift. I varje fall hade styrelsen ansett sig ej självmant
kunna gå in för en sådan prispolitik.
Till belysande av för närvarande rådande priser å såväl sågtimmer som för
sågad vara inom skilda skeppningsdistrikt i Norrland hänvisade styrelsen till
en yttrandet bifogad sammanställning, varav ansetts framgå, att de sakkun
nigas påstående, att en i förhållande till övriga, sågverksdistrikt onaturlig pris
fördyring av råvaran skulle förefinnas för de inom Norrbotten arbetande såg
verken, icke vore rätt väl överensstämmande med verkliga förhållandet. Av
sammanställningens siffror framginge nämligen, att det från statsskogama
inom Norrbotten försålda sågtimret i medeltal och i förhållande till den inom de
olika sågverksdistrikten gängse f. o. b.-prisnivån ställde sig ■— ej endast relativt
utan absolut — billigare per standard sågad vara än inom de sydligare såg
verksdistrikten.
Den åberopade sammanställningen är av följande utseende.
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Jämförande sammanställning beträffande a ena sidan erhållna genomsnittliga sågtimmerprise
för Domänverkets försäljningar hösten 1929 inom olika Norrlandsdistrikt och å andra sidan Ino
samma distrikt gängse differenser i exportpriserna för sågade trävaror.

Överjägmästaredistrikt

Inom de särskil
da överjägmästaredistrikten år
1929 försålt såg
timmer i toppm.
kubikfot.

Rotstående

Av
verkat

Erhållna me
Motsv.
delpriser för efter en vir- Diffe Gängse pris Emot över8" furutim kesåtgång rens i differens för jägmästaredistrikten
Summa mer, beräknat av 250 cyl. råvaru 7" o/s furukubikfot titsorterat kbft. pr så priset batt. f. o. b. ungefärligen
svarande
vid kusten i gad std., pr pr såg. resp. skeppn.std.
distr.
skeppningsöre prtoppm.- såg. std.
d i strikt
cyl. kbft.
kr.
kr.
kr.

Mell. Norrlands . 3,000,000 200,000 3,200,000
65
Härnösands . . . 3,300,000 900,000 4,200,000
60.5
Umeå.................. 5,900,000 1,250.000 7,150,000
58.5
Skellefteå . . . 4,400,000 300,000 4,700,000
55
Nedre Norrbotten 10,000,000 1,100,000 11,100,000 Pite älv 56
Lule » 54
Ovre Norrbotten 6,700,000 2,000,000 8,700,000
54.5

162
151
146
137
140
135
136

50
__

_
50
—
—
—

11:
16:
25:
22:
27:
26:

50
5: —
50 5: — ä 6: 50
— 7: — » 8: —
50
50 7: — » 10: 50 10: — » 15: —

Härnösand
Umeå
Skellefteå
Piteå-Luleå
Luleå-Kalix
Haparanda

öve^V^
åtgärder för underlättande av avvecklingen av den rådande arbetslösstyrelsens ^e^cn å Seskarö och för den förordade utflyttningen därifrån, som länsstyoch de sak- reisen oell de sakkunniga föreslå, äro följande, nämligen
förslagf
flyttningshjälp och inlösning av egna hem för dem, som utflytta från ön;
anordnande av en effektiv arbetsförmedling och arbetsanskaffning med sär
skild tanke pa de utökade arbetstillfällen, som kunna förväntas uppstå inom
skogsbruket;
iordningställande och bebyggande av ett antal kolonat å Keräsjokiområdet
i Karl Gustavs socken för att på billiga villkor tillhandahållas de arbetslösa,
som befinnas lämpliga och villiga att övergå till jordbruk;
befordrande av ungdomens yrkesutbildning genom anordnande av slöjd
kurser m. m.; samt
uppdrag för statens arbetslöshetskommission att under medverkan av social
styrelsen och länsstyrelsen handhava och leda avvecklingsarbetet.
Utöver de rena administrationskostnaderna beräknas avvecklingsarbetet kom
ma att kräva följande utgifter:
för flyttningshjälp ........
........................................ 100,000: —
» inlösning av egna hem
....................... 245,000: —
» yrkesutbildning ........
....................................................
10,000: —
Summa kronor 355,000:—.
Dessa kostnader torde liksom nödiga administrationskostnader enligt länssty
relsen och de sakkunniga böra beräknas utgå av reservationsanslaget till be
kämpande av arbetslösheten, och lämpligen fördelas på en tid av tre år.
För beredande av möjligast effektiva hjälp åt befolkningen under avvecklingstiden ifrågasattes därjämte
igångsättande snarast möjligt av planerad hamnbyggnad vid Karl Johans
stad med tillfartsväg och järnväg eller, i andra hand, av den föreslagna ban-
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byggnaden Morjärv—Kalix, i båda fallen nied viss företrädesrätt till arbete
för arbetslösa från Seskarö;
samt, i sista hand och under förutsättning att icke något av nämnda arbetsföretag kan igångsättas, provisorisk drift genom domänverket av Sandviks
sågverk.
Jag övergår nu till att särskilt för sig behandla vart och ett av de sålunda
framlagda förslagen.
Yad angår frågan örn flyttningshjälp och inlösning av egna hem anföres i Flytta
hjälp
betänkandet följande.
ruin fini
I följd av den långvariga arbetslösheten befinna sig flertalet Seskaröarbe- egna
färe i ett utblottat läge, som nödvändiggör ekonomiskt bistånd för bestridande
av de med utflyttning förenade kostnaderna. Hjälpen synes böra begränsas
till förutvarande sågverksarbetare och deras familjer och beräknas för varje
särskilt fall efter självkostnaderna för flyttningen samt utgå under villkor, att
vederbörande styrker sig hava erhållit stadigvarande anställning å den ort,
dit flyttningen sker, eller eljest gör sannolikt, att han där kan finna sin ut
komst. I vilken utsträckning en sådan hjälp kan komma att tagas i anspråk
är givetvis svårt att för närvarande bedöma, men sammanlagda kostnaderna
därför torde dock icke under några förhållanden behöva beräknas högre än till
100,000 kronor.
Av de arbetslösa sågverksarbetarna äro 94 ägare av egna hem, varav 20 å
friköpt tomt och övriga 74 å ofri grund. Vid en massutflyttning komma givet
vis värdena å dessa egna hem att nedgå till ett minimum, och de avflyttande
ägarna skulle sålunda komma att förlora större delen av den sparpenning, de
nedlagt i byggnader och tomtmark. Det synes länsstyrelsen och de sakkun
niga skäligt, att staten åtager sig att hålla dessa egnahemsägare skadeslösa
genom att inlösa lägenheter och byggnader till skäliga priser. För detta ända
mål har länsstyrelsen genom två opartiska och sakkunniga personer låtit verk
ställa beskrivning och värdering av de egna hemmen. Till grund för denna
värdering hava lagts fastigheternas värden vid värderingstillfället (maj 1929)
med den förutsättning att sågverksdriften då varit i gång. De sålunda upp
skattade värdena torde i huvudsak kunna läggas till grund för inlösningen, som
i så fall skulle kräva ett belopp av cirka 245,000 kronor.
Möjligheten att få lägenheter och byggnader inlösta av staten synes böra
begränsas till f. d. sågverksarbetare, vilka vid värderingstillfället ägde och
vid avflyttning fortfarande äga eget hem.
Arbetslöshetskommissionen och väg- och vattenbyggnadsstyrelsen finna de
av de sakkunniga sålunda föreslagna åtgärderna väl lämpade för ändamålet.
I yttrande till statens egnahemsstyrelse har länets hushållningssällskaps
egnahemsnämnd upplyst, att å Seskarö förekomme endast ett egnahemslån, å
vilket skulden vid utgången av år 1929 uppgått till 985 kronor 89 öre. Egna
hemsrörelsen såsom sådan berördes således ej nämnvärt av eventuella statsåtgärder för inlösen av egnahem å Seskarö. Den ifrågasatta statshjälpen för
inlösning av egna hem vore ägnad att i ej oväsentlig mån förbättra de avflyt
tande arbetarnas möjligheter att på andra orter, där arbete eventuellt kunde be
redas dem, anskaffa nya egna hem. Egnahemsnämnden hade ingenting att
erinra mot de föreslagna inlösningsåtgärderna.
Statens egnahemsstyrelse anför, att flertalet av de till inlösen avsedda lägen
heterna torde vara besvärade av inteckningar till säkerhet för lån. Styrelsen
framhåller vidare, att genom den föreslagna inlösen av åsyftade fastigheter
inteckningshavarna i regel komme att erhålla fördelen av full täckning för
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fordringar, som vid en eventuell avfolkning av Seskarö eljest sannolikt bleve
för inteckningshavarna så gott som värdelösa. Styrelsen ifrågasätter, huru
vida icke — därest statsinlösen av egnahem å Seskarö anses böra komma till
stånd — vederbörande statsorgan borde söka erhålla uppgörelse med inteckningshavarna (framför allt banker) och andra fordringsägare på så sätt, att
staten till nedsätta pris tillöste sig inteckningarna och övriga i samband med
egnahemsföretagen tillkomna fordringar hos egnahemsägarna. Träffades dy
likt ackord, syntes inlösningsbeloppet kunna nedbringas i motsvarande mån,
utan att det önskade sociala syftet behövde eftersättas. Detta syfte torde ATara,
att egnahemsägarens egen tillgång i lägenheterna icke ginge till spillo samt att
egnahemsägarna befriades från betalningsansvaret för här åsyftad gäld. (Sta
ten skulle naturligen icke i sin tur göra de inlösta fordringarna gällande mot
vederbörande.) Slutligen ifrågasätter styrelsen, huruvida icke de belopp, som
genom den eventuella inlösningen skulle tillfalla egnahemsägarna, borde dispo
neras och utbetalas i sådan ordning, att beloppen så vitt möjligt komme till an
vändning för den ifrågasatta nya bosättningen och vad därmed sammanhängde.
I särskild skrivelse till Kungl. Majit den 11 januari 1930 hava åtta perso
ner, som uppgivit sig vara affärsmän och näringsidkare å Seskarö, ifrågasatt,
huruvida icke möjligheten att få lägenheter och byggnader inlösta av staten
borde utsträckas att omfatta jämväl affärsmän och övriga näringsidkare, vil
ka vid tidpunkten för den verkställda värderingen av egna hem ägde och vid
en eventuell avfolkning av ön ännu ägde lägenheter och byggnader därstädes.
Inlösningen borde ske på enahanda grunder, som gällde för sågverksarbetarna.
De ekonomiska förlusterna vid evakuering av ön bleve för ifrågavarande
fastighetsägare större än för sågverksarbetarna. Förutom bostäder och af
färslokaler med inventarier tillkomme här sådana förluster, som alltid måste
följa med en affärsrörelses upphörande. Den situation, i vilken affärsmän
nen och näringsidkarna skulle ställas genom en avfolkning av Seskarö. vore
fullt lika brydsam som sågverksarbetarnas belägenhet.
Arbetsför
Beträffande frågan örn arbetsförmedling och arbetsanskaffning heter det i
medling och betänkandet på följande sätt.
arbetsanskaffning.
Det kommer givetvis att möta stora svårigheter att under nuvarande förhål
landen bereda platser med utsikt till stadigvarande försörjning för det bety
dande antal arbetslösa, som här är i fråga. Länsstyrelsen och de sakkunniga
hava genom cirkulärskrivelse till de mera betydande trävaruindustrierna och
en del andra företag landet runt sökt bilda sig en föreställning örn möjlighe
terna att få Seskaröarbetare utplacerade. Av de inkomna 50 svaren äro fler
talet rent avböjande, och det framhålles allmänt, att tillgången på lokal arbets
kraft är mer än tillräcklig. Några hava dock förklarat sig beredda att i den
mån arbetstillfällen uppstå hava Seskaröarbetarna i åtanke. För att till
varataga alla möjligheter, som kunna yppa sig såväl inom sågverksrörelsen
som å andra arbetsområden, och i övrigt biträda arbetarna med råd och dåd i av
seende å ^övergången till annat arbete synes det vara av största betydelse att
få till stånd en för denna uppgift särskilt inrättad arbetsförmedling. Genom
samverkan mellan arbetslöshetskommissionen och socialstyrelsen har denna
fråga kunnat provisoriskt ordnas genom att vid arbetsförmedlingen i Luleå
fran och med den 15 november 1929 anställts en person med särskild uppgift
att förmedla arbetsanställning åt arbetslösa inom länet. Tanken har därvid
närmast varit att söka få ut så många arbetslösa som möjligt i skogsarbete,
där under den senaste tiden en viss brist på arbetskraft gjort sig förnimbar.
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Den sålunda vidtagna anordningen torde emellertid icke komma att visa sig
tillräckligt effektiv för nu ifrågavarande ändamål, varför länsstyrelsen och
de sakkunniga föreslå, att verksamheten framdeles övertages av det särskilda
organ för avvecklingens handhavande, varom länsstyrelsen och de sakkunniga
i det följande komme att framlägga förslag.
Länsstyrelsen och de sakkunniga upptaga därefter till särskild prövning Åtgärder
fråga örn möjligheten att bereda de arbetslösa arbete inom skogsbruket. Där- ^ämd^av
om anföra de i huvudsak följande.
T
Ett arbetsområde, där det synes föreligga knapphet på arbetskraft, är skogs- skogsbruket.
bruket. Särskilt har för drivningar inom lappmarken under de senaste åren
rått stark efterfrågan på huggare, och behovet därav har icke alltid kunnat
helt fyllas. Då numera till följd av cellulosaindustriens utveckling barkning
av virket i allt större utsträckning torde komma att eftersträvas, lärer det
kunna antagas, att behovet av arbetskraft för drivningarna skall komma att
än ytterligare stegras. Åt dessa, arbetsmöjligheter synes den planerade arbets
förmedlingen höra ägna särskild uppmärksamhet och inrikta sig pa att i
skogsarbete söka få ut största möjliga antal särskilt.^ av de yngre årsklasserna,
vilka torde äga de bästa förutsättningarna att vänja sig vid och komma till
rätta med de säregna förhållanden, under vilka skogsarbetet bedrives. _ Läns
styrelsen och de sakkunniga anse sig böra fästa så mycket större vikt vid den
na gren av arbetsförmedlingen, som det på goda grunder kan antagas, att
skogsbruket i övre Norrland står inför en kraftig utveckling i riktning mot
rationell skötsel med därav följande ökade arbetstillfällen, även av mera per
manent beskaffenhet.
Enligt av jägmästaren E. W. Ronge gjorda beräkningar skulle i Norrbottens
lappmark finnas cirka 6,700 skogs- och jordbruksarbetare, medan för ett ratio
nellt skogsbruk fordrades omkring 14,500 arbetare. Även örn en så vittgående
rationalisering av skogsbruket, som dessa beräkningar förutsätta, icke är praktiskt genomförbar inom överskådlig tid, torde det vara tydligt, att ett inten
sifierat skogsbruk öppnar rika möjligheter till nya arbetstillfällen av mera
stadigvarande beskaffenhet än tidigare statt till buds.
Erågan örn övergång till rationell skogsdrift, som för närvarande allmänt sy
nes vara föremål för mycket livligt intresse, torde för Norrbottens vidkom
mande äga särskild aktualitet genom de möjligheter till avsättning för smavirket som de senaste årens uppsving inom sulfatindustrien fört med sig. Läns
styrelsen och de sakkunniga anse sig därför äga grundad anledning antaga,
att inom de närmaste åren skall kunna beredas stadigvarande utkomst för ett
betydligt större antal skogsarbetare än för närvarande. I den man sådana
nya arbetstillfällen uppstå å kronoparkerna, bör tillfälle att därav begagna
sig beredas för de Seskaröarbetare, som visa sig lämpliga och dugliga tor
skogsarbete. För att tillvarataga alla möjligheter, som här kumm yppa sig,
är det av vikt, att det blivande organet för avvecklingen söker erna god kon
takt och samarbete med den statliga skogsförvaltningen.
I de avgivna yttrandena anföres i denna del följande.
Arbetslöshetskommissionen framhåller, att det viktigaste avsnittet i verk
samheten uppenbarligen vore förmedlandet av nya anställningar. Härvid an
ser kommissionen det vara nödvändigt att begagna sig av alla de utvägar, som
kumle stå till buds, såväl hela det befintliga arbetsförmedlingsnätet som per
sonliga förbindelser med arbetsgivare och arbetare saint deras organisationer.
I detta sammanhang framhåller arbetslöshetskommissionen följande.
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Påståendet om knapphet på arbetskraft inom skogsbruket ägde sin riktighet,
örn man inskränkte sig till den tid under högvintern, då timmerdrivnin
garna påginge som bäst och till förhållandena under de senaste åren. Med hän
syn till vad som anförts om sågverksindustriens prekära läge kunde man möjli
gen befara en blivande inskränkning av produktionen och därmed minskade ar
betstillfällen i skogarna. Skogstorpare, mindre jordbrukare och lösarbetare på
landsbygden torde för närvarande finnas i mer än tillräckligt antal för skogs
brukets behov, därest förekommande arbeten vore mera jämnt fördelade över
arbetsåret. Dessa kategoriers sammanlagda årsförtjänster torde i allmänhet
vara så låga, att en höjning måste anses i hög grad önskvärd. En förbättring
härutinnan syntes kunna påräknas, och de sakkunniga hade även erinrat örn
den stegring i skogsbrukets behov av arbetskraft, som de ökade kraven på en
mera intensiv och rationell skogsvård kunde medföra. Sulfatindustrien spe
lade härvid en väsentlig roll. Den utökning av arbetsförmedlingen med direkt
sikte på _ skogsbrukets arbetsmarknad, som åvägabragts och till vilken även
kommissionen medverkat, torde därför böra tillmätas stor betydelse för dessa
trakter. Men även för de arbetslösas på Seskarö omförande i stadigvarande
anställning i skogsbruket eller för anskaffande av tillfälligt skogsarbete syn
tes denna omedelbara anslutning till den offentliga arbetsförmedlingen vara
synnerligen ändamålsenlig.
Väg- och vattenhy g gnadssty reisen finner de i betänkandet i förevarande av
seende föreslagna åtgärderna lämpliga.
Domänstyrelsen förklarar sig villig att för sin del befordra ett samarbete
med det blivande organet för avvecklingen i all den omfattning, sorn är möj
lig, utan att arbetskostnaderna höjas eller arbetstillfällena minskas för den
på vissa orter redan bofasta befolkning, vilken varit van att hämta sin inkomst
från arbete å kronans skogar.
Socialstyrelsen har i denna del anfört följande.
Den offentliga arbetsförmedlingens resurser syntes vid behandlingen av
Seskaröproblemet böra omsorgsfullt utnyttjas. I samförstånd med styrelsen
hade en särskild assistent den 15 november 1929 anställts vid arbetsförmed
lingen i Luleå med uppgift att under vintersäsongen medverka vid arbetsför
medling för skogsbruket i länet. Anordningen bade karaktären av ett försök
och hade sålunda träffats såsom ett provisorium att gälla till den 15 maj
1930. Med stöd av gällande författningar hade styrelsen genom beslut den
14 januari 1930 principiellt gått in för att kostnaderna för denne assistents
avlöning samt för hans av uppgiften föranledda resor inom länet skulle be
stridas av statsmedel. Jämväl av det med Seskarös evakuering föranledda
ökade arbetet vid länsförmedlingen i Luleå kunde behov av ytterligare arbets
kraft därstädes föranledas, varvid kostnaderna härför likaledes syntes böra
bestridas av statsmedel. Styrelsen vore givetvis beredd att i vad på styrelsen
kunde ankomma medverka till träffande av erforderliga och lämpliga anord
ningar inom den offentliga arbetsförmedlingens ram.
Förmedling
Vad angår frågan örn förmedling av jordbruk åt Seskaröarbetarna bar i
in joi ru . länsstyrelsens och de sakkunnigas betänkande anförts följande.
Ett pär arbetare från Seskarö hava genom kolonisationsnämndens bemed
ling nyligen beretts tillfälle att övertaga lediga kolonat, och uteslutet torde
ej vara, att ytterligare något mindre antal skola befinnas lämpliga och villiga
att övergå till jordbruk. Länsstyrelsen och de sakkunniga hava tänkt sig,
att för detta ändamål skulle reserveras ett antal kolonat å det G. E. Broms'"
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egnahemsstiftelse tillhöriga Keräsjokiområdet i Karl Gustavs socken. Kolonaten skulle få en areal av c:a 20 hektar, nästan uteslutande odlingsbar jord.
Uppodlingen av några hektar å varje kolonat (förslagsvis 5 till 6) samt upp
förandet av nödvändiga åbyggnader skulle ombesörjas av arbetslöshetskommissionen som reservarbete, i vilket företrädesvis de blivande kolonisterna1
skulle sysselsättas.
Lämpligt byggnadsmaterial torde, åtminstone till en del, kunna erhållas av
de inlösta byggnaderna å Seskarö. Kolonaten skulle sålunda tillhandahållas
bebyggda och delvis uppodlade, och då stiftelsen icke beräknar någon gottgörelse för själva jorden, skulle försäljningspriserna kunna sättas ytterst låga
och omfatta endast stiftelsens egna kostnader för material och arbetsledning
vid reservarbetena. Upplåtelse skulle ske på arrende mot en årlig arrendeav
gift, motsvarande skälig ränta å den beräknade köpeskillingen, och med rätt
för arrendatorn att framdeles inlösa kolonatet. Styrelsen för egnahemsstiftelsen har förklarat sig beredd att i vad på densamma ankommer medverka
till frågans lösning enligt förut angivna linjer, och enligt vad länsstyrelsen
och de sakkunniga under hand inhämtat torde det kunna påräknas, att även
arbetslöshetskommissionen, i den mån reservarbeten bliva erforderliga, kom
mer att ställa sig välvillig mot förslaget. Denna sak lärer sålunda kunna ord
nas genom överenskommelse mellan styrelsen för egnahemsstiftelsen och ar
betslöshetskommissionen.
Arbetslöshetskommissionen och väg- oell vattenbyggnadsstyrelsen anse de
för förmedling av jordbruk föreslagna åtgärderna lämpliga.
Styrelsen för G. E. Broms’ egnahemsstiftelse har i avgivet yttrande anfört
följande.
Enligt den gjorda planen för jordförmedling genom stiftelsen åt personer
från Seskarö skulle de för upplåtelse avsedda lägenheterna bebyggas och
deras jord, åtminstone delvis, uppodlas av statens arbetslöshetskommission,
varefter de sålunda bebyggda och uppodlade kolonaten skulle upplåtas till en
början åt en och en av Seskaröborna för ett antal av intill 5—6 stycken. För
att i möjligaste mån förekomma misstag vid valet av för uppgiften lämp
liga personer skulle överlåtelsen till en början endast avse nyttjanderätt för ett
visst antal år med utsikt för vederbörande arrendatorer att, ifall de visa sig
kunna gå i land med uppgiften att sköta ett jordbruk, få övertaga lägenheterna
med äganderätt. Den sålunda skisserade planen kunde alltså närmast karak
teriseras som plan till ett kolonisationsförsök med industriarbetare på stiftel
sens ägor. och allt syntes tala för att man borde gå till väga med största möjliga
varsamhet, då utsikterna till ett misslyckande syntes vara ganska stora.
Under den närmaste tiden, medan kolonatens bebyggande och uppodling på
ginge, torde inga särskilda anslag utöver arbetslöshetsunderstöden vara av beliovet påkallade. 'Längre fram, sedan det blivit fråga om att Seskaröborna
skulle övertaga kolonaten, kunde saken naturligtvis komma att ställa sig an
norlunda. De av Seskaröborna, som ägde egna hem å Seskarö och finge dessa
inlösta av staten, torde viii i många, fall få en del medel lösa, som de sedan
kunde använda som rörelsekapital för det egna hemmets startande vid Keräs
joki: till anskaffande av inventarier, konstgödsel och utsäde m. m. Andra
åter — och dit hörde väl de allra flesta av Seskaröarbetarna —• som tinder
den långa arbetslösheten på ön blivit fullständigt medellösa, måste tydligen
få hjälp för starten med jordbrukshemmet. De måste sättas i stånd att an
skaffa levande och döda inventarier, utsäde, konstgödsel och få medel för att
leva under den tid, de arbetade med det nya egna hemmets startande och till
dess att jordbruket började avkasta något.
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Detta projekt med kolonisation vid Keräsjoki hade nämligen den svaghe
ten t. ex. i jämförelse med kolonisationsföretag på kronoparkerna, att det här
vid Keräsjoki saknades arbetstillfällen för kolonisterna inom den närmaste
omgivningen, vartill komme att skogstillgången på stiftelsens ägor vore myc
ket knapp. Det vore också med hänsyn bl. a. till dessa faktorer, som stif
telsens styrelse ansåge stor försiktighet vara av nöden, när det gällde koloni
sation därstädes med utblottade industriarbetare.
Hjälp till anskaffande av inventarier torde för övrigt bliva nödvändig för de
obemedlades del även för att de skulle bliva berättigade att komma i åtnjutan
de av egnahemslån, när det bleve fråga örn att övertaga lägenheterna med
äganderätt.
Det vore alltså styrelsens uppfattning, att den planerade jordförmedlingens.,
realiserande genom egnahemsstiftelsen för de obemedlade industriarbetarnas
vidkommande tydligen kunde komma att kräva det allmännas mellankomst i
de avseenden, som av styrelsen angivits.
I övrigt torde planens realiserande icke komma att kräva särskilda anslag
vare sig för egnahemsstiftelsens eller egnahemsnämndens räkning, då köpe
summan för lägenheterna vid deras överlåtande med äganderätt vore avsedd
att likvideras med egnahemslån, som torde komma att lämnas med tillämp
ning av samma grunder med hänsyn till säkerheten för lånets återfående,
som egnahemsnämnden eljest tillämpade vid sin låneförmedling.
Med anledning av vad egnahemsstiftelsens styrelse sålunda anfört har statens
egnahemsstyrelse framhållit, att styrelsen i skrivelse till Kungl. Majit den 22
oktober 1929 framlagt förslag örn s. k. räntefria jordbrukslån i syfte bl. a.
att underlätta för vissa mindre bemedlade eller obemedlade att skaffa sig
jordbruk. Utöver de åtgärder, som föreslagits i denna skrivelse vore styrelsen
icke beredd att inom ramen för den statsunderstödda egnahemsorganisationen
föreslå någon speciell ekonomisk hjälpform för denna särskilda arbetargrupps
egnahemsbildning.
Lantbruksstyrelsen hänvisar i sitt yttrande till sin skrivelse till Kungl.
Majit den 29 november 1929 angående åtgärder till underlättande för lant
arbetare m. fl. att erhålla jordbruk m. m. samt framhåller sin tveksamhet an
gående lämpligheten av nu ifrågavarande åtgärd i andra fall än där förut
sättningarna med hänsyn till såväl det blivande jordbruket som dess inneha
vare vore särskilt goda.
De sakkunniga och länsstyrelsen anse, att under evakueringsarbetet särskild
utbildning uppmärksamhet bör ägnas åt ungdomen och åtgärder böra vidtagas för att
genom yrkesutbildning underlätta dess möjligheter att komma ut i förvärvs
arbete.
Under vintern 1928/1929 hade på Seskarö med bistånd av hushållningssäll
skapet anordnats kurs i träslöjd för manlig ungdom ävensom tvenne sömnadskurser för husmödrar och unga flickor. Dessa kurser syntes hava med
fört goda resultat och syntes böra upprepas under de närmaste åren. Önskligt vore emellertid, att kurserna kunde utvidgas att omfatta även metall
slöjd och eventuellt andra lämpliga slöjdgrenar, varjämte möjlighet till mera
grundlig yrkesutbildning borde beredas dem, som kunde befinnas äga förut
sättningar härför. För dessa ändamål torde under avvecklingsperioden böra
beräknas ett belopp av förslagsvis 10,000 kronor.

Främjande
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Väg- och vattenbi g gnadssty reisen och arbetslöshetskommissionen anse den
sålunda föreslagna yrkesutbildningen väl lämpad för ändamålet, därvid kom
missionen särskilt erinrat, att en stor del av de arbetslösa utgjordes av yng
lingar, som aldrig eller endast i ringa grad haft anställning inom industrien.
För dessa borde anordnas yrkeskurser, vilka syntes icke böra enbart förläg
gas till hemkommunen. Ett utsändande till lämpliga skolor å andra orter tor
de vara fördelaktigt och väl motivera i samband härmed uppstående extra kost
nader. Det vore av utomordentlig betydelse för denna gren av verksamheten,
att platser verkligen kunde ställas i utsikt. Särskild uppmärksamhet borde
därför ägnas åt valet av utbildningsgrenar, så att den lämnade yrkesundervis
ningen kunde bliva effektivt utnyttjad.
Skolöverstyrelsen har i fråga örn den i betänkandet föreslagna yrkesutbild
ningen anfört följande.
Den i betänkandet uttalade tanken, att åtgärder böra vidtagas för att genom
yrkesutbildning underlätta såväl den manliga som den kvinnliga ungdomens
möjligheter att komma ut i förvärvsarbete, synes överstyrelsen vara värd allt
beaktande, ehuruväl det undandrager sig överstyrelsens bedömande, huruvida
åtgärder, som förutsätta befolkningens kvarblivande å Seskarö under ett eller
flera år utan att utkomstmöjlighet där förefinnes, kunna i nämnvärd omfattning
bidraga till lösandet av det föreliggande arbetslöshetsproblemet.
Den ungdom, som växer upp i ett isolerat samhälle med i hög grad ensidigt
inriktade förvärvsmöjligheter, har givetvis mycket svårt att anpassa sig efter
de krav, som framträda, då dessa förvärvsmöjligheter upphöra och andra så
dana möjligheter — i regel å främmande ort — måste uppsökas. Ensidigheten
i den föregående inriktningen har till följd, att den unge icke själv kan finna
några anknytningspunkter, som kunna vara honom till ledning eller hos honom
påkalla något initiativ vid valet av nytt arbetsområde i stället för det gamla,
som han tillhört eller avsett att söka sig till. Yrkesutbildning, örn ock kanske
mycket elementär, har här visat sig vara av stort värde, i det att den dels hos
den unge påvisat förefintliga anlag, dels även väcker hans intresse att fort
sätta på den väg, som motsvarar hans anlag.
Syftet med dylik yrkesutbildning kan vara, åtminstone till det yttre, ganska
olika.
Utbildningen kan sålunda för det första avse att meddela färdighet att i
form av hemslöjd utföra enklare produkter, som kunna vinna avsättning, och
därigenom giva tillverkaren, hemslöjdaren, ett bidrag till hans bärgning.
För det andra kan utbildningen avse att vara en förberedande hantverks- el
ler industriell utbildning av sådan omfattning, att den för den unge underlät
tar att vinna anställning inom hantverk eller vissa industrier för fortsatt ut
bildning eller anställning för enklare momentarbeten inom industrien.
För det tredje kan utbildningen avse att giva en mera fullständig färdighet
inom något yrke, så att den unge efter avslutad kurs kan anses såsom »utlärd»
arbetare inom ifrågavarande yrke.
Den skolform inom yrkesundervisningens område, som närmast är avsedd för
meddelandet av här ifrågavarande utbildning, är verkstadsskolan. När så
dan skola är inrättad av kommun eller landsting, är den underkastad de be
stämmelser, som äro intagna i kap. lil av Kungl. Maj:ts förnyade stadga för
den kommunala yrkesundervisningen den 4 november 1921 (nr 706), vanligen
kallad »yrkesskolstadgan», och statsunderstöd utgår då enligt bestämmelserna
Bihang till riksdagens protokoll 1980. 1 sami. 818 haft. (Nr 855)
4
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i § 1 punkt 1 e) i Kungl. Maj:ts kungörelse angående statsunderstöd till kom
munala och enskilda anstalter för yrkesundervisning den 4 november 1921 (nr
705) med den ändrade lydelse, som denna paragraf har enligt Kungl. Majlis
kungörelser nr 309/1924 och 238/1928. Verkstadsskolor, som äro att hänföra
till enskilda anstalter för yrkesundervisning, äro underkastade de bestämmelser,
som av Kungl. Maj :t i ecklesiastikdepartementet för varje särskilt fall bestäm
mas och vilka i huvudsak bruka vara desamma, som gälla för kommunala verk
stadsskolor.
För både kommunala och enskilda skolor av hithörande slag gäller, att reg
lemente och undervisningsplan skola fastställas av skolöverstyrelsen, som ävenså har att bevilja understöd till de kommunala skolorna, varemot de enskilda
skolornas understöd tilldelas av Kungl. Majit. Till landstings- och kommunala
skolor utgå understöden från ordinarie förslagsanslaget till understöd åt kom
munala anstalter för yrkesundervisning och till enskilda skolor från ordinarie
reservationsanslaget till understöd åt enskilda anstalter för yrkesundervisning.
Såsom exempel på skolor av hithörande slag, anordnade för tillgodoseende av
ungdomens utbildningsbehov utan att något intresse förelegat att tillgodose ett
lokalt behov av utbildad arbetskraft, må nämnas Kiruna praktiska ungdoms
skola och Byske kommuns anstalter för yrkesundervisning.
Den förra, som är statsunderstödd såsom enskild anstalt för yrkesundervis
ning, omfattar för närvarande verkstadsskolor för metallarbete, snickeri och
skrädderi ävensom husmodersskola och har alltsedan de två förstnämnda verk
stadsskolornas och husmoderskolans tillkomst år 1910, på grund av omöjlighe
ten att inom Kiruna samhälle bereda den där uppväxande talrika ungdomen till
räckliga tillfällen till ordnad sysselsättning, varit inriktad på meddelandet av
sådan praktisk yrkesutbildning, som kunnat sätta eleverna i stånd att å annan
ort bereda sig förvärvsmöjlighet.
Skolorna i Byske hava anordnats under betingelser, som så gott som iden
tiskt överensstämma med de förhållanden å Seskarö, som nu påkallat stats
makternas särskilda uppmärksamhet. Där hava varit anordnade verkstadssko
lor för järn- och metallarbetare samt för snickare ävensom lärlingskurser i
kvinnlig hemslöjd. Statsunderstöd från anslaget till kommunala anstalter för
yrkesundervisning har av överstyrelsen beviljats enligt för verkstadsskolor gäl
lande bestämmelser. Den del av kostnaderna, som icke täckts av sålunda bevil
jat understöd utan som i normala fall skolat täckas av kommun, har här på grund
av förhandenvarande särskilda förhållanden ävenledes i det väsentliga täckts
av statsmedel genom anslag från statens arbetslöshetskommission och manufakturförlagslånef onden.
I nu föreliggande betänkande rörande förhållandena å Seskarö har föresla
gits, att ett belopp å förslagsvis 10,000 kronor borde beräknas för ordnande av
yrkesutbildning. Då länets hushållningssällskap redan lämnat bistånd till an
ordnande på Seskarö av en kurs i träslöjd för manlig ungdom ävensom tvenne
sömnadskurser för husmödrar och unga flickor, skulle det kanske synas natur
ligast, att här ifrågavarande yrkesutbildningsverksamhet anordnades genom
utvidgning av samma hushållningssällskaps ambulerande slöjdskola, som redan
är statsunderstödd. En sådan utvidgning skulle dock förutsätta, att möjlighet
funnes att bereda denna skola ökat understöd i den ordning gällande författ
ning föreskriver. På grund av den starka begränsningen av det för enskilda
anstalter för yrkesundervisning avsedda anslaget synes en dylik möjlighet icke
vara att räkna med åtminstone för närvarande, enär detta anslag icke på långt
när är tillräckligt ens för redan befintliga skolor av hithörande slag. Det sy
nes därför överstyrelsen lämpligast, att de ifrågavarande kurserna på Seskarö
anordnas under målsmanskap av vederbörande kommun, eventuellt landstinget.
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i vilket fall, såsom redan nämnts, understöd skulle utgå från förslags
anslaget till kommunala anstalter för yrkesundervisning. För att anstalten
skall anses såsom kommunal sådan är erforderligt, att vederbörande kommun,
respektive landsting, genom laga kraftvunnet beslut åtagit sig erforderliga
kostnader för lärares avlöning samt för lokaler och undervisningsmateriel (kun
görelsen nr 705/1921 § 3 mom. 2 med däri gjord ändring enligt kungörelsen nr
238/1928), ävensom att anstaltens styrelse väljes på sätt i yrkesskolstadgan
nr 706/1921 § 37 sägs örn val av lärlingsskolstyrelse, vilken bestämmelse enligt
samma stadga § 76 i tillämpliga delar skall gälla även val av styrelse för verk
stadsskola.
Det åtagande av anstaltens kostnader, som enligt det sagda måste beslutas
av vederbörande kommun, för att understöd skall kunna utgå som för kom
munal anstalt för yrkesundervisning, torde, såvitt överstyrelsen kan finna, icke
böra anses utgöra hinder för att den del av anstaltens kostnader, som icke täc
kas av författningsenligt statsunderstöd, ändock helt eller delvis täckes av i
annan ordning anvisade statsmedel, när extra ordinära förhållanden synas på
kalla en dylik åtgärd.
På grund av det sålunda anförda har skolöverstyrelsen, med avseende å det i
nu ifrågavarande betänkande framförda förslaget att anvisa 10,000 kronor till
kurser för yrkesutbildning å Seskarö, för sin del tillstyrkt, dels att åtgärder
vidtagas för inrättande av kommunala skolor för yrkesundervisning å Seskarö,
huvudsakligen omfattande verkstadsskolor och med dessa jämförbara kortare
lärlingskurser inom de yrkesområden och med den lärotid, som med hänsyn till
de förhandenvarande förhållandena kunna anses lämpliga, dels att utöver det
statsunderstöd, som författningsenligt kan utgå till dylika skolor, ett anslag
å 10,000 kronor må göras tillgängligt för täckande av den del av skolornas kost
nader, som icke kan täckas av nyssnämnda understöd.
Beträffande det eller de organ, som borde handhava arbetet med avvecklin
gen, hava länsstyrelsen och de sakkunniga anfört, att för att giva samman
hållning och planmässighet åt detta arbete, handhava arbetsanskaffning och
arbetsförmedling, upptaga frågor om flyttningshjälp och inlösning av egna
hem, verkställa utbetalningar av medel, som för ändamålet kunde komma att
anvisas, m. m. torde erfordras ett särskilt organ, som syntes böra underställas
arbetslöshetskommissionen och vara underkastad dess föreskrifter och direk
tiv i avseende å arbetets bedrivande. Om för denna uppgift kunde erhållas en
fullt kvalificerad person med energi och förutsättningar att komma i god kon
takt såväl med de arbetslösa som med arbetsgivare och myndigheter, vore detta
enligt länsstyrelsens och de sakkunnigas mening den lämpligaste formen för
detta organ. Det torde emellertid böra överlåtas åt arbetslöshetskommissio
nen att efter eget beprövande härutinnan träffa närmare bestämmelser.
Länsstyrelsen och de sakkunniga förutsätta, att arbetslöshetskommissionen
vid handhavandet av denna uppgift, särskilt i fråga örn arbetsförmedlingen,
kan påräkna erforderlig medverkan av socialstyrelsen, varförutom länsstyrel
sen givetvis är beredd att lämna det biträde, som kan påkallas.
Väg- och vattenhy g gnadssty reisen och arbetslöshetskommissionen finna för
slaget jämväl i denna del lämpligt. Kommissionen anser det för sin del vara väl
motiverat att förlägga det centrala arbetet till Stockholm, samtidigt som dettor-
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de vara nödvändigt, att kommissionen åtminstone tidvis är representerad i orten.
Kommissionen torde, med hänsyn till sina övriga åligganden närmast böra an
förtros ett sådant uppdrag, på sätt av länsstyrelsen och de sakkunniga föresla
gits. Ett verksamt stöd torde härvid kunna påräknas av främst socialstyrelsen
och länsstyrelsen, men även andra statliga myndigheter och verk, vilka senare,
i den mån de vore arbetsgivare i någon mera avsevärd grad, torde böra anmodas
att medverka vid beredande av arbetsanställningar. Kommissionen tänkte där
vid speciellt på domänstyrelsen, vattenfallsstyrelsen och järnvägsstyrelsen.
Socialstyrelsen har i sitt utlåtande framhållit, att evakueringsarbetet syntes
i betydande omfattning påkalla verkställighetsåtgärder på platsen, vilka vis
serligen komme att stå i direkt samband med Seskaröbornas förflyttning till
andra arbetsplatser men som dock icke vore av beskaffenhet att kunna hän
föras till den offentliga arbetsförmedlingens uppgifter. Då det syntes hava
förutsatts, att ett lokalt verkställighetsorgan på Seskarö skulle tillskapas, ville
styrelsen särskilt understryka nödvändigheten av att detta organ göres rustat
att med egna krafter effektivt fylla här åsyftade arbetsuppgifter, utan att där
med belasta den offentliga arbetsförmedlingens specialorgan, låt vara att ett
intimt samarbete dem emellan givetvis bör äga rum.
Slutligen har socialstyrelsen framhållit, att det med hänsyn till de excep
tionella förhållandena i förevarande fall vore önskligt, örn statens arbetslöshetskommission vid dess handhavande av ifrågavarande uppgift icke bundes
vid alltför snävt.dragna direktiv, utan att åt kommissionen bevarades frihet att
för uppnående äv det avsedda resultatet laga efter lägligheten efter vad som
kunde befinnas praktiskt och framkomligt i enskilda fall.
Åtgärder

Efter det i länsstyrelsens och de sakkunnigas betänkande på nu återgivna

forv arbets
iSihétens sätt behandlats frågan om åtgärder för att definitivt avveckla SeskaröprobleUndrande
under av
vecklingen.

met, anföres i betänkandet, att åtgärder borde vidtagas för att för befolknin
gen mildra läget under övergångstiden genom mera givande, tillfälliga arbets
möjligheter. Eli avveckling av arbetslösheten å Seskarö efter de linjer, som läns
styrelsen och de sakkunniga funnit riktiga och därför måst förorda, beräknades
taga en ganska lång tid i anspråk. Man måste sålunda räkna med, att den arbets
löshet, varunder befolkningen nu redan i flera år lidit, komme att för fler
talet bliva utsträckt ytterligare utöver en längre eller kortare tid. De svår
artade olägenheterna av långvarig arbetslöshet vore allt för påtagliga för att
behöva närmare framhållas. Den hjälp, som hittills kunnat lämnas av arbetslöshetskommissionen vid reservarbeten, hade ofta på grund av arbetsplatsernas
avlägsenhet visat sig otillräcklig för att hindra nöd och umbäranden i de
av arbetslösheten drabbade familjerna.
De möjligheter till provisoriska arbeten, som länsstyrelsen och de sakkunniga
ansett böra i första hand ifrågakomma, äro, såsom nämnts, dels en hamnanlägg
ning vid Karl Johans stad utanför Haparanda med tillhörande vägförbindelser,
dels påbörjande av en järnvägsbyggnad mellan Morjärv och Kalix. Örn dessa
frågor anföres i betänkandet följande.
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En möjlighet till mildrande av nödläget under övergångstiden erbjöde sig,
därest det föreliggande förslaget till uthamn för Haparanda; och Tornedalen
vid Karl Johans stad jämte vägförbindelse och järnväg nu komme till utföran
de. Utredningen i denna fråga, som länge stått på dagordningen, förelåge nu
klar, så att proposition i ämnet torde kunna avlåtas till 1930 års riksdag. Detta
arbete erbjöde ur här ifrågavarande synpunkter den fördelen, att arbetsplatsen
vore belägen på relativt kort avstånd från Seskarö. Därest, såsom länsstyrel
sen i sitt nyligen avgivna yttrande över förslaget förordat, arbetet såväl nied
hamnen och tillfartsvägen som med järnvägsspåret samtidigt påbörjades, tor
de under förutsättning av treårig byggnadstid vid arbetena kunna sysselsättas
första året 150 och de båda sista åren 175 icke särskilt kvalificerade arbetare.
Denna arbetsstyrka borde huvudsakligen kunna rekryteras med Seskaröarbetare.
Länsstyrelsen och de sakkunniga förordade livligt, att detta även i övrigt moti
verade företag med det snaraste påbörjades, och att vid arbetena i största möj
liga utsträckning lämnades företräde åt de arbetslösa från Seskarö.
Vad angår förslaget om järnväg mellan Morjärv och Kalix hava länsstyrel
sen och de sakkunniga anfört i huvudsak följande.
Ett arbete, som ävenledes skulle kunna bliva till mycket stort gagn i nu ifrå
gavarande hänseende, vore den planerade järnvägsbyggnaden Morjärv—Kalix,
örn vilken järnvägsstyrelsen och vederbörande departementschef redan år 1921,
då fråga förelegat om banbyggets igångsättande som nödhjälpsarbete, uttalat,
att banans betydelse vore så stor, att densamma förr eller senare måste komma
till stånd. Banan skulle få en längd av 47.4 km. och vore kostnadsberäknad
till 6,300,000 kronor. Med en beräknad arbetstid av fyra år skulle vid arbetet
kunna sysselsättas i medeltal 300 man, vadan här måhända skulle erbjuda sig
större möjligheter att placera arbetslösa från Seskarö än vid hamnbygget och
i samband därmed stående arbeten.
Beträffande sättet för bedrivande av de berörda arbetsföretagen hava läns
styrelsen och de sakkunniga framhållit, att företagen för att bliva till avsedd
hjälp för Seskaröbefolkningen borde utföras som arbeten i den öppna mark
naden.
I de avgivna yttrandena hava rörande dylika provisoriska arbeten anförts
följande:
Arbetslöshetskommissionen finner åtgärder i nu antydd riktning önskvärda
och instämmer även i uttalandet att dessa arbeten böra utföras på den öppna
arbetsmarknaden, därest de överhuvud taget ansåges lämpliga och nödvändiga,
varom det icke ankomme på kommissionen att avgiva yttrande. Härigenom
skulle även vinnas en lättnad i kommunens ekonomiska betryck. Det vore dock
av vikt att alltid hava för ögonen, att huvudsyftet med de planerade statliga
åtgärderna vore att bereda varaktiga anställningar även för de personer, som
på nu angivet sätt erhölle tillfälliga anställningar i orten.
Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen finner den rådande arbetslösheten på
Seskarö icke i och för sig innebära tillräckliga skäl för igångsättande av den
na grund av vare sig den planerade hamnbyggnaden i Karl Johans stad eller
banbyggnaden Morjärv—Kalix. Även örn av andra skäl något av dessa arbe
ten skulle komma att beslutas, skulle åtminstone vad beträffade hamnanlägg
ningen den tillfälliga hjälpen bliva förhållandevis liten, i det att vid detta,
byggnadsarbete högst ett 50-tal av de arbetslösa skulle erhålla anställning.
Järnvägsstyrelsen har hänvisat till sitt den 4 januari 1930 rörande ifråga
varande hamnbyggnad till kommunikationsdepartementet avgivna yttrande.
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I förevarande utlåtande har järnvägsstyrelsen anfört, att det förhållandet att
en del av de arbetslösa å Seskarö skulle under något år framåt kunna beredas
arbete vid ifrågavarande byggnadsarbeten icke förefallit styrelsen vara av
natur att böra framdriva ur samfärdselsynpunkt icke motiverade kommunikatoriska anläggningar, vilkas trafikerande för all framtid skulle åsamka det
allmänna ekonomiska förluster och detta utan att därvid bereddes fördelar,
som icke kunde vinnas på annat, vida billigare sätt. De kostnader, som skulle
vållas för det allmänna, stöde icke i rimlig proportion till den temporära lind
ring i arbetslösheten, som skulle kunna vinnas genom arbetenas återupptagande.
Vad angår järnvägen mellan Morjärn och Kalix har järnvägsstyrelsen hän
visat till ett av styrelsen år 1921 avgivet utlåtande i motsvarande fråga, i
anledning av då rådande synnerligen omfattande arbetslöshet. Härefter har
järnvägsstyrelsen anfört följande.
Verkställda undersökningar visade, att trafiken på banan finge förväntas bliva
svagare än på någon annan infartsbana till kusten och att banan alltså måste
bliva i hög grad förlustbringande. Numera hade för övrigt biltrafiken ut
vecklats på ett sätt, som ännu år 1921 icke kunnat beräknas. Vad tidigare ut
talats angående behövligheten förr eller senare av en bana till Kalix syntes
icke vara alltfort gällande. Frågan om en järnväg till Kalix förelåge såle
des för närvarande i helt outrett skick, och största sannolikhet förelåge uppen
barligen för att dylika anläggningar numera icke kunde anses ur samfärdseloch ekonomiska synpunkter berättigade. Att företaga anläggningen blott för
att därmed bereda vissa arbetslösa sysselsättning under kortare tid måste sty
relsen beteckna som i princip felaktigt. I detta sammanhang har järnvägs
styrelsen erinrat, att som en följd av järnvägsbyggnadsarbetenas fortgående
minskning ett stort antal yrkesskiekliga och drivna järnvägsbyggnadsarbetare
under senare år måst uppsägas. Senaste höst hade sålunda vid statens järn
vägsbyggnader cirka 1,400 man drabbats av sådan uppsägelse utan återanställningsmöjligheter. Skulle nu nya järnvägsbyggnadsarbeten upptagas, tor
de stort tillopp av arbetssökande komma att ske från sådana arbetare. Då i
betänkandet avsetts, att arbetena skulle bedrivas i öppna marknaden, och då ti
digare järnvägsbyggnadsarbetare, ävenledes i stor utsträckning arbetslösa,
givetvis ägde större skicklighet i ifrågavarande arbeten än de arbetslösa å
Seskarö, torde företräde få lov att givas de förra. Även därest mot styrel
sens avstyrkande järnvägsbyggnader till Karl Johans stad eller Kalix skulle
upptagas, torde sålunda härmed liten lättnad beredas de arbetslösa å Seskarö.
Under hänvisning till det sålunda anförda har järnvägsstyrelsen avstyrkt, att
de utvägar till beredande av tillfälligt arbete åt Seskaröbefolkningen under en
avvecklingstid skulle tillgripas, som skulle bestå i igångsättande snarast möj
ligt av arbeten för anläggande av hamn vid Karl Johans stad med tillfartsväg
och hamnspår eller av järnväg mellan Morjärv och Kalix.
Socialstyrelsen slutligen har anfört, att frågan huruvida de projekterade an
läggningarna ur andra synpunkter, närmast ur ekonomisk, vore försvarliga och
lämpliga, undandroge sig styrelsens bedömande. Påpekas kunde dock, att om
dessa arbetsprojekt ur sådana synpunkter befunnes kunna komma till stånd,
detta vore, oavsett det speciella Seskaröproblemet, synnerligen välkommet med
hänsyn till arbetsmarknadsläget i Norrbotten i övrigt.
Provisorisk
drift vid

Sandvik.

Slutligen hava de sakkunniga i sitt betänkande berört frågan örn ett pro
visoriskt återupprättande av driften vid Sandvik. Därom har i betänkandet
anförts följande.
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För en drift, avsedd att nedläggas om ett eller annat år, kunde givetvis
icke ifrågasättas några omändrings- och moderniseringsarbeten, utan borde
verket drivas i befintligt skick enligt det alternativ i de gjorda beräkningarna,
som grundade sig på denna förutsättning d. v. s. med enkelskift (70 man)
och en beräknad årlig tillverkning av 4,000 standards. Den årliga driftför
lusten bade i detta fall beräknats till cirka 90,000 kronor, vartill dock måste
läggas den högre avskrivning, som betingades av att verket komme att drivas
endast under en kortare tid.
Denna synpunkt syntes dock ej i och för sig böra få vara utslagsgivande
när det gällde att avgöra frågan örn provisorisk drift vid Sandvik. Kunde
genom en sådan åtgärd avsevärda lättnader beredas befolkningen utan allt
för stora olägenheter i andra hänseenden, borde en driftförlust inom rimliga
gränser icke få verka avskräckande. Att en provisorisk drift för de arbetare,
som lyckades vinna anställning vid sågen, skulle innebära den bästa möjliga
hjälpen vore uppenbart. Men härtill inskränkte sig också i stort sett fördelar
na därav. För det övervägande flertalet av de arbetslösa skulle förhållandena
förbliva oförändrade. Möjligheten av att låta olika lag växelvis under viss tid
arbeta vid sågen vore väl icke helt utesluten, men en sådan ransonering av
arbetet måste alltid i praktiken ställa sig svår, och ingen bleve på detta sätt
effektivt hjälpt. Den förr eller senare oundvikliga nödvändigheten även för
dem som vunne anställning vid sågen att utflytta skulle bortskymmas genom
driftens igångsättande. Befolkningen skulle haka sig fast vid förhoppningen
örn fortsatt drift, och det bleve säkerligen förbundet med mycket stora svå
righeter att å avsedd tid nedlägga verket. I varje fall skulle med all sanno
likhet provisorisk drift vid Sandvik avsevärt försvåra och förlänga evakueringsprocessen.
Under förutsättning att ettdera av förut berörda tvenne arbetsföretag vid
Karl Johans stad och i Kalix inom den närmaste tiden igångsattes och dreves
som arbete i öppna marknaden med företräde för arbetslösa från Seskarö,
syntes detta kunna förväntas komma att bereda den arbetslösa befolkningen
å Seskarö i dess helhet en verksammare hjälp under avvecklingstiden än pro
visorisk drift vid Sandvik. Under denna förutsättning borde därför enligt
länsstyrelsens och de sakkunnigas åsikt provisorisk drift icke ifrågakomma.
I särskilt yttrande hava två av de sakkunniga, herrar Wallmark och Ek
man, på anförda skäl bestämt avstyrkt, att genom domänverket skulle uppta
gas provisorisk sågverksdrift vid Sandviks sågverk.
Domänstyrelsen ansluter sig till den sålunda avgivna reservationen.
Arbetslöshetskommissionen anser, att en dylik åtgärd endast i yttersta nöd
fall bör upptagas till prövning.
Vad angår sättet för bestridande av kostnaderna för de i betänkandet ifråga
satta åtgärderna har arbetslöshetskommissionen anfört, att kommissionen icke
hade någon erinran att göra mot att de beräknade kostnaderna anvisades från
reservationsanslaget till bekämpande av arbetslöshet. Kommissionen har dock,
som förut omnämnts, framhållit, att utgifterna vore så pass avsevärda — cirka
120,000 kronor per år under 3 år — att desamma näppeligen kunde inrymmas i
den kostnadsram, som kommissionen i sin skrivelse den 29 november 1929 angivit
för verksamheten för nästkommande budgetår.
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Det råder icke tvivel om att det nödläge, som till följd av arbetslösheten
uppkommit på Seskarö, kräver exceptionella åtgärder. Många omständigheter
bidraga till att göra förhållandena därstädes särskilt svåra; jag vill här en
dast erinra örn det oerhörda kommunala skattetrycket, örn öns avskilda läge
samt örn arbetslöshetstidens långvarighet. Man bör visserligen icke förglöm
ma, att de arbetslösa även under den gångna tiden erhållit bistånd i en utsträck
ning, som överstiger den eljest vanliga. Av förut anförda siffror framgår, att
såväl från statens som kommunens sida mycket betydande belopp utgivits till
de arbetslösa och deras familjer samt att nödhjälpsarbete och tillgång till yrkes
utbildning i stor utsträckning beretts dem.
Vad som gör att frågan om speciella åtgärder ändock måste upptagas till
särskilt avgörande, är den omständigheten, att arbetslösheten å Seskarö icke
kan väntas därförutan upphöra. Den numera förebragta utredningen ger näm
ligen tydligt vid handen, såväl att försörjning på annat sätt än genom sågverks
industrien icke kan där beredas mer än en ringa del av den nuvarande befolk
ningen, som ock att det icke under nuvarande förhållanden kan förväntas, att
sågverksindustrien kan komma att på enskilt initiativ återupptagas därstädes.
Rörande de av de sakkunniga framlagda kalkylerna, enligt vilka sågverksdrift
å Seskarö icke skulle kunna bliva lönande, hava visserligen olika meningar
framkommit; i stort sett torde beräkningarna dock få anses riktigt belysa de
ekonomiska utsikterna. Större betydelse än dessa beräkningar synes mig emel
lertid vid ifrågavarande bedömande böra tillmätas det faktiska förhållandet, att
flera sågverk i övre Norrbotten, vilka äro belägna på fastlandet och därigenom
samt på grund av andra omständigheter hava bättre möjlighet att vinna avsätt
ning för avfallsprodukterna ävensom i övrigt driva sin rörelse under gynnsam
mare förhållanden, veterligen dragas med stora svårigheter. Utvecklingen går
i den riktningen, att sågverksindustrien bör bedrivas i kombination med till
verkning av sulfatcellulosa och alltmera tenderar ifrågavarande industri i Norr
botten att koncentrera sig vid mynningarna av Pite och Kalix älvar. Även örn
man enligt min mening på allt rimligt sätt bör medverka till att sågverksindu
strien i övre Norrland kan hållas uppe, måste man taga hänsyn till den sålunda
av tekniska och ekonomiska förhållanden påkallade utvecklingen. Lika med de
sakkunniga anser jag därför icke riktigt, att staten vare sig genom subventionering av ett enskilt företag eller genom upprättande av statsdrift medver
kar till sågverksindustriens upprättande på Seskarö.
På sålunda anförda skäl har jag i likhet med länsstyrelsen och de sakkun
niga kommit till den slutsatsen, att ett slutgiltigt avhjälpande av arbetslös
heten på Seskarö icke kan ske på annat sätt än att de förutvarande sågverksarbetarna överflytta till verksamhet på andra orter.
För åstadkommande av ett sådant resultat hava länsstyrelsen och de sakkun
niga, framhållande nödvändigheten av att staten härvid lämnar ett kraftigt
bistånd, föreslagit ett sammanhängande system av åtgärder, för vilka jag i
det föregående redogjort. Av de lämnade referaten har också framgått, att
länsstyrelsens och de sakkunnigas förslag i allt väsentligt vunnit anslutning
i de däröver avgivna yttrandena. I huvudsak kan även jag ansluta mig till
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de framlagda förslagen. Jag anhåller emellertid att något få uppehålla mig
vid vart och ett av dessa.
Vad först angår den av länsstyrelsen och de sakkunniga behandlade frågan
örn sågverksarbetarnas å Seskarö överflyttning till Kalixindustrien genom att
den Kalix träindustriaktiebolag tillhöriga, med statsmedel återupprättade rö
relsen vid Karlsborg skulle utvidgas har jag visserligen i likhet med länssty
relsen och de sakkunniga funnit, att under nuvarande förhållanden det icke
låter sig göra att i angivna syfte framkalla en sådan utvidgning av nämnda
rörelse. Det är emellertid icke uteslutet, att en sådan förr eller senare bör
komma till stånd, och man torde i sådant fall också vinna någon möjlighet att
därstädes skaffa sysselsättning åt Seskaröarbetare, i den mån de då icke fun
nit lämpligt arbete på annat håll. Den jämväl i betänkandet berörda frågan
om domänstyrelsens försäljningspolitik beträffande virke från statens skogar i
övre Norrbotten har under den senaste tiden i flera olika sammanhang varit
föremål för noggrant övervägande, och det är att hoppas, att en lösning därutinnan skall kunna uppnås, som är på samma gång försvarlig ur de ekonomiska
synpunkter, vilka domänstyrelsen har att i sin verksamhet iakttaga, och för
delaktig för en stabilisering såvitt möjligt av de enskilda industriföretagen.
Vad härefter angår de föreslagna åtgärderna av praktisk natur beröres i be
tänkandet först frågan örn flyttningshjälp och örn inlösen av Seskaröarbetarnas
egna hem. Då jag anser mig böra tillstyrka förslaget om att kostnaderna för
Seskaröarbetares flyttning till nya arbetsplatser skola bestridas av statsmedel,
vill jag understryka, att detta måste vara en i särskild grad exceptionell åtgärd,
betingad av de enastående förhållandena i förevarande fall och alltså utan prejudicierande verkan. Vidare må framhållas, att de i betänkandet föreslagna
villkoren för flyttningshjälpens utgående strängt böra iakttagas. Därest någon
utan rimlig anledning vägrar att mottaga erbjudet arbete, bör detta kunna vara
anledning till att flyttningshjälp icke vidare ifrågakommer för hans del. Det
torde böra ankomma på Kungl. Maj :t att meddela närmare bestämmelser i
ämnet.
Den förordade inlösningen av Seskaröarbetarnas egna hem torde likaledes
vara en förutsättning för att utflyttningsverksamheten skall kunna genomfö
ras och att arbetarna skola kunna utan tyngande ekonomisk belastning börja en
ny verksamhet. Jag tillstyrker alltså i princip förslaget härom. Statens egna
hemsstyrelse har i sitt yttrande anfört, att hänsyn borde tagas till att ifråga
varande fastigheter mestadels vore intecknade, och att anledning icke funnes,
att staten skulle inlösa dylika inteckningar med fulla beloppet, vilket veder
börande inteckningshavare eljest icke haft möjlighet att under nuvarande för
hållanden återbekomma. I anledning härav må framhållas, att en verkställd
närmare undersökning utvisar, att dylika inteckningar endast i mycket begrän
sad omfattning förekomma. Endast fyra av de tjugu egna hem, vilka äro be
lägna på fri grund, besväras nämligen av penninginteckning, och sammanlagda
belånade värdet av dessa inteckningar uppgår endast till något över 12,000
kronor. Två av dessa inteckningar, belånade för tillsammans 6,600 kronor,
innehavas av sparbank. En inteckning å ej fullt 1,000 kronor ligger som sä-
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kerret för egnahemslån hos Norrbottens läns hushållningssällskap och den
sista inteckningen, å 4,500 kronor, är enligt uppgift belånad hos anförvanter
till fastighetsägaren. I ett av fallen överstiger lånesumman med 100 kronor
det värde, vartill fastigheten uppskattats vid den värdering, som ligger till
grund för sakkunnigförslaget.
Ehuru det väckta spörsmålet således har mycket begränsad betydelse, bör
det uppenbarligen vid inlösningen iakttagas, att, i den mån sådant finnes skä
ligt, uppgörelse bör söka träffas med vederbörande fordringsägare örn reduce
ring av lånebeloppen.
Vid den värdering av fastigheter och bostäder, som ligger till grund för sak
kunnigförslaget, har man utgått från värdet, därest sågverken varit i drift.
En dylik utgångspunkt för uppskattningen synes mig i förevarande fall vara
rimlig. Det är väl dock näppeligen att antaga, att inlösning kommer till stånd
i alla fall, i det att det kan antagas, att en del egnahemsägare föredraga att
kvarstanna på ön och där söka sin utkomst eller också erhålla sådant skogsar
bete å annan ort, att de åtminstone tillsvidare för sig och sin familj kunna hava
den stadigvarande bostaden förlagd till Seskarö. Då syftet med inlösningen är
att underlätta utflyttningen från ön, torde också rätten till inlösning böra be
gränsas med avseende å tiden, förslagsvis sålunda att inlösen som regel endast
skulle ifrågakomma gentemot dem, som under avvecklingstiden eller alltså före
1933 års utgång erhållit stadigvarande anställning å annan ort. Fastigheterna
och egnahemmen torde tillsvidare kunna ställas under förvaltning av det sär
skilda organ för avvecklingsarbetet, varom jag i det följande kommer att fram
lägga förslag. Då staten givetvis icke har något intresse av att bibehålla ägan
derätten till desamma, torde de böra så snart som möjligt avyttras; i den mån
avyttring icke kommer till stånd under avvecklingstiden, torde sedermera få
träffas avgörande rörande förvaltningen därav. Med hänsyn till ändamålet
med inlösningen torde det vara skäl att, såsom i vissa av de avgivna yttrande
na förordats, föreskriva, att belopp, som kommer att uppbäras av den tidigare
egnahemsägaren, skall i första hand användas för bosättning och påbörjande
av verksamhet å den nya boningsorten.
I detta sammanhang har uppkommit fråga örn att inlösning skulle ske jäm
väl av fastigheter, tillhörande handlande och hantverkare, vilka vid öns av
folkning komma att förlora möjligheten att på Seskarö erhålla sitt uppehälle.
De sålunda framställda anspråken torde icke kunna frånkännas visst berätti
gande. I fråga örn dessa fastigheter föreligger emellertid för närvarande icke
någon värdering eller i övrigt närmare utredning, varför jag icke nu är be
redd att intaga ståndpunkt i frågan. Det torde bliva anledning återkomma
därtill ett följande budgetår i sammanhang med framställning om beredande
av medel för awecklingsarbetets fortsättande.
Det centrala i de åtgöranden, som erfordras för avvecklingen av arbetslös
heten på Seskarö, är tydligen åstadkommande av en effektiv arbetsförmed
ling. Såsom framgått av det föregående, hava redan särskilda åtgärder vid
tagits i detta hänseende, i det att särskild arbetskraft ställts till förfogande
vid länsförmedlingen i Luleå för anskaffande av arbete åt arbetslösa. Denna
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anordning har vitsordats vara till gagn och synes böra fortsätta. Därjämte
torde det emellertid vara erforderligt, att till Seskarö utsändes en person, som
kan i samarbete med länsförmedlingen och samtidigt i närmaste kontakt med
Seskaröarbetarna undersöka alla möjligheter för dessas utplacering. Åt sam
ma person torde böra uppdragas att handhava de omedelbara åtgärderna be
träffande arbetarnas flyttning och statsbidragen därtill ävensom inlösningen
av de egna hemmen. Denna person torde böra stå under arbetslöshetskommissionens direkta ledning och tjänstgöra såsom dess organ även vad angår
yrkeskurser m. m. Detta förslag sammanhänger därmed att, såsom kommis
sionen och socialstyrelsen förorda, ledningen av avvecklingsarbetet syntes böra
handhavas av kommissionen, som alltså bör hava att, när det gäller att med sta
tens verk, närmast domänstyrelsen och lantbruksstyrelsen, förhandla om arbetsanställningar, ombesörja dylika förhandlingar.
Rörande utsikterna för ifrågavarande arbetsförmedling är det tyvärr icke
möjligt att med säkerhet uttala sig. Länsstyrelsen och de sakkunniga hava
väsentligen hänvisat till förefintligt behov av ytterligare arbetskraft i skogs
bruket. Emellertid må framhållas, att även om det torde få antagas vara rik
tigt, att skogshanteringen i Norrbotten i framtiden kommer att kräva någorlun
da permanent sysselsatt arbetskraft i större utsträckning än hittills, detta sanno
likt endast kommer att bliva resultatet av en långsamt skeende utveckling. Utplaceringen av arbetare för permanent sysselsättning i skogsarbete möter dess
utom för närvarande bland annat den svårigheten, att erforderliga bostäder,
vägförbindelser och dylikt i stor utsträckning saknas.
Vad angår förslaget örn kolonisation av Seskaröarbetare på G. E. Broms'
stiftelses områden vid Keräsjoki har i de avgivna yttrandena anbefallts den
största försiktighet, då eljest risken för misslyckande vore mycket stor. Även
enligt min uppfattning lärer endast i undantagsfall en dylik kolonisation kunna
anbefallas. Dock förefaller mig tillräcklig anledning icke förefinnas att ute
sluta jämväl denna eventualitet såsom en av utvägarna vid utrymningen av
Seskarö. Å andra sidan bör det enligt min mening icke ifrågakomma att med
statsmedel bidraga till anskaffning av inventarier m. m. Följden skulle alltså
bliva, att kolonisation endast skulle kunna ifrågakomma i de fall, där en ti
digare egnahemsägare är villig att lägga ned inlösningssumman på anlägg
ningen av kolonatet.
I fråga örn de lämpligaste anordningarna beträffande den viktiga frågan örn
beredande av yrkesutbildning åt de yngre åldersgrupperna hava under ärendets
behandling olika uppslag framkommit. I sakkunnigbetänkandet förutsättes
närmast en utvidgning av de kurser, som redan förekommit på Seskarö av den
typ, som plägar anordnas genom arbetslöshetskommissionen. Nämnda kom
mission ansluter sig till detta förslag men förordar därjämte, att medel beredas
för bevistande av yrkesundervisning på andra platser. Skolöverstyrelsen för
ordar däremot inrättande av verkliga yrkesskolekurser av det slag, som före
kommit i Byske kommun i anledning av den därstädes inträffade svåra arbets
lösheten.
Såsom i olika sammanhang framhållits kan utflyttningen från Seskarö endast
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väntas ske successivt. Det är då uppenbarligen ur olika synpunkter av stor
betydelse att väntetiden begagnas till att meddela de yngre åldersgrupperna
sådana kunskaper, som göra dem bättre ägnade att bereda sig utkomst i ett
yrke. För min del vill jag därför förorda, att samtliga de ifrågasatta utvägar
na försökas. De av arbetslöshetskommissionen anordnade kurserna hava sin
huvudsakliga betydelse därigenom, att de under arbetslöshetstiden bereda nyt
tig sysselsättning och vana vid ordnat arbete. Arbetslöshetskommissionens
förslag att med statsbidrag bereda möjlighet för bevistande av kurser å andra
orter synes mig innebära en god anordning. I den mån exempelvis de unga
kunna utplaceras vid folkhögskolor eller lantmannaskolor i olika trakter, vi
sar erfarenheten, att de genom undervisningen och umgänget med kamraterna
lätt assimileras i den nya omgivningen och att därigenom möjlighet uppstår för
lämpligt förvärvsarbete. Vad slutligen angår de av skolöverstyrelsen för
ordade yrkesskolorna avse de att lämna full undervisning i vederbörande yr
ken. Därest undervisningen avser sådana yrken, i vilka relativt god arbetstillgång finnes, innebär denna undervisning tydligen den bästa möjligheten
att på ett definitivt sätt överföra vederbörande arbetare till ny inkomstbrin
gande sysselsättning. Erfarenheten från yrkesskolorna i Byske hava också enligt
samstämmiga vittnesbörd varit gynnsamma. På sätt därstädes skett torde även
i detta fall bidrag kunna lämnas av arbetslöshetsmedel till täckande av den del
av kostnaderna, för vilken landstinget eller vederbörande kommun eljes för
fattningsenligt har att ansvara. Arbetslöshetskommissionen torde alltså böra
tillsammans med landstinget eller möjligen Nedertorneå kommun överväga an
ordnandet av dylika kurser.
För yrkesundervisningen har i förevarande betänkande beräknats ett sam
manlagt belopp av 10,000 kronor. Det är möjligt, att denna summa icke blir till
räcklig för genomförande av det utbildningsprogram, som jag i det föregående
antytt. Med hänsyn till sakens betydelse torde denna omständighet dock icke
få utgöra hinder för programmets genomförande, utan lärer i händelse av be
hov berörda belopp böra få överskridas inom vissa gränser, som torde få av
Kungl. Maj:t angivas.
Redan den nu behandlade yrkesundervisningen innebär ju enligt det anförda
i viss mån en anordning till avhjälpande av svårigheterna under avvecklingstiden. Av den lämnade redogörelsen har framgått, att i förevarande betänkan
de därjämte framlagts flera andra alternativa förslag i sådant hänseende. Av
dessa har ett, nämligen förslaget örn provisoriskt upptagande av driften vid
Sandviks sågverk, av länsstyrelsen och de sakkunniga upptagits såsom det, vil
ket sist borde ifrågakomma; två av de sakkunniga hava ansett, att ett dylikt åter
upptagande under inga omständigheter borde ske. Även enligt min mening bör
dylik åtgärd icke nu ifrågakomma. Förutom därmed förbundna principiella
betänkligheter och uppkommande förlust för staten talar mot densamma, att
den måste vara direkt ägnad att motverka en snabb utflyttning från Seskarö.
Vad angår de i övrigt ifrågasatta provisoriska arbetena nämligen antingen
byggande av hamn vid Karl Johans stad i närheten av Haparanda jämte till
fartsväg och eventuellt järnvägsspår eller byggande av järnväg mellan Morjärv
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och Kalix, vill jag erinra, att Kungl. Maj :t denna dag på föredragning av che
fen för kommunikationsdepartementet torde komma att föreslå riksdagen att
anvisa medel för påbörjande av förstnämnda företag. Vid behandling av sagda
ärende har föredragande departementschefen bland annat framhållit, att av
vecklingen av arbetslösheten å Seskarö skulle genom detta företag verksamt
och på ett lämpligt sätt underlättas. Därutinnan må framhållas, att arbete
på detta sätt kan erhållas, icke endast som i väg- och vattenbyggnadsstyrelsens
yttrande anförts för ett femtiotal Seskaröarbetare vid själva hamnbyggnaden
utan därjämte för ett icke oväsentligt antal sådana arbetare vid anläggandet av
den i förslaget ingående tillfartsvägen till hamnen samt vid utförande i samband
därmed av vissa förbättringsarbeten å kustlandsvägen. Därest ifrågavarande
förslag vinner riksdagens gillande torde — under förutsättning därjämte att
arbetslöshetskommissionen väsentligen i samma utsträckning som hittills anvi
sar reservarbeten å andra håll åt Seskaröarbetare — det icke behöva ifråga
sättas att tillgripa vare sig järnvägsbyggnaden Morjärv—Kalix eller ett pro
visoriskt återupptagande av driften vid Sandvikssågen.
Redan i det föregående, nämligen i samband med frågan örn arbetsförmed
ling, har jag angivit min ståndpunkt i fråga om organiserandet av avvecklingsverksamheten. Jag torde härvid kunna hänvisa till vad jag i berörda samman
hang anfört.
Kostnaderna för avvecklingens genomförande hava i länsstyrelsens och de
sakkunnigas betänkande, på sätt den lämnade redogörelsen utvisar, uppskattats
till sammanlagt 355,000 kronor att fördelas på tre år. Mot denna uppskatt
ning har jag icke i vidare mån haft något att erinra än som framgått av vad jag
anfört rörande eventuellt behov av ökade medel för yrkesutbildning. Vad an
går sättet för beloppets bestridande finner jag i likhet med arbetslöshetskom
missionen, att detsamma lämpligen kan utgå av det allmänna anslaget till be
kämpande av arbetslösheten. Vid sådant förhållande torde närmare fixering av
det för nästa budgetår erforderliga beloppet icke nu behöva göras, utan synes
endast riksdagens bemyndigande för Kungl. Maj :t böra inhämtas att av nämn
de anslag bestrida utgifter för avveckling av arbetslösheten å Seskarö enligt här
förordade grunder.
Till den merbelastning å ifrågavarande anslag, som kommer att vållas av nu
förordade anordningar, har jag, såsom av det föregående framgått, tagit hän
syn vid beräkningen av anslagsbehovet för nästa budgetår.
Under åberopande av vad jag sålunda i skilda hänseenden anfört får jag hem
ställa, att Kungl. Majit måtte föreslå riksdagen att
dels till bekämpande av arbetslösheten för budgetåret
1930/1931 anvisa ett extra reservationsanslag
av........................... ........................................ kronor 2,000,000;
dels ock medgiva, att av nämnda anslag må bestridas utgif
ter för avveckling enligt av mig i det föregående förordade
grunder av arbetslösheten å Seskarö.
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Till denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hem
ställan lämnar Hans Kungl. Höghet Kronprinsen-Regenten bifall samt förordnar, att proposition av den lydelse
bilaga till detta protokoll utvisar skall avlåtas till riks
dagen.
Ur protokollet:
Åke Karlholm.

Stockholm 1930.

Kungl. Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner.
300S95

RIKSDAGENS PROTOKOLL
1930.

Andra kammaren.

Nr 39.

Lördagen den 24 maj.
Kl. 11 f. m.
§ 1.
Upplästes följande till kammaren inkomna skrivelse:
Till riksdagen.
Sedan Kungl. Maj :t utnämnt mig till president i Göta hovrätt, får jag här
med vördsamt avsäga mig förtroendet att vara riksdagens militieombudsman
från och med den 15 juni 1930.
Stockholm den 22 maj 1930.

Gunnar Bendz.
Jämte det skrivelsen lades till handlingarna, beslöt kammaren, att revisions
sekreteraren E. H. Elliot, som den 12 februari 1930 blivit utsedd till militieombudsmannens efterträdare, skulle jämlikt § 68 riksdagsordningen insättas i
militieombudsmansämbetet från och med den 15 juni 1930.
Riksdagens kanslideputerade skulle genom utdrag av protokollet underrättas
härom samt anmodas låta uppsätta och till kamrarna avgiva förslag till dels
förordnande för revisionssekreteraren Elliot såsom riksdagens militieombuds
man, dels skrivelse till Konungen med anmälan om den sålunda inträdda för
ändringen, dels ock den paragraf, som därom borde intagas i riksdagsbeslutet.
§

2.

Föredrogos, men bordlädes åter bevillningsutskottets betänkande nr 34, andra
kammarens andra tillfälliga utskotts utlåtande nr 7 och andra kammarens
fjärde tillfälliga utskotts utlåtande nr 9.
§ 3.
Till avgörande företogs statsutskottets utlåtande, nr 165, i anledning av
Äng.
Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen under åttonde huvudtiteln, punkt 271, anslag* för
gjorda framställning angående anslag till bestridande av med landsmålsunder- lar^sm^m
sökningarna i riket förenade kostnader jämte två i ämnet väckta motioner.
Uti innevarande års statsverksproposition hade Kungl. Majit under punkten
271 av åttonde huvudtiteln föreslagit riksdagen att, bland annat, till bestri
dande av med landsmålsundersökningarna i riket förenade kostnader för bud
getåret 1930/1931 anvisa ett extra anslag av 58,940 kronor att utgå i enlighet
med vad departementschefen i statsrådsprotokollet angivit och med den när
mare fördelning och enligt de villkor, Kungl. Majit kunde finna gott före
skriva.
I samband härmed hade utskottet till behandling förehaft de lika lydande
motionerna nr 139 inom första kammaren av herr Almkvist m. fl. och nr 307
Andra kammarens protokoll 1930.
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efter given varsel följande voteringsproposition upplästes och godkändes
samt anslogs:
Den, som vill, att kammaren bifaller jordbruksutskottets hemställan i utskot
tets förevarande utlåtande nr 84, röstar
Ja;
Den, det ej vill, röstar
Nej;
Vinner Nej, har kammaren, med avslag å utskottets berörda hemställan, bi
fallit den vid utlåtandet fogade reservationen.
Sedan kammarens ledamöter härefter intagit sina platser samt voteringspropositionen blivit ännu en gång uppläst, företogs omröstning med tillämp
ning av uppresningsförfarandet; och befanns därvid flertalet hava röstat för
ja-propositionen, vadan kammaren bifallit utskottets hemställan.
§ 18.

I fråga om
Å föredragningslistan var vidare uppfört jordbruksutskottets utlåtande, nr
sågverksrörelse
å Seskarö. 85, i anledning av väckt motion angående omedelbart igångsättande av såg

verksrörelse å Seskarö.

I detta utlåtande, avgivet över en av herr Dahlén m. fl. inom andra kamma
ren väckt, till jordbruksutskottet hänvisad motion, nr 85, angående omedelbart
igångsättande av sågverksrörelse å Seskarö, hemställde utskottet, att ifråga
varande motion icke måtte föranleda någon riksdagens åtgärd.
Sedan utskottets hemställan föredragits, anförde:
Herr Dahlén: Herr talman! Jag har icke begärt ordet för att i samman
hang med avstyrkandet av min motion motivera, varför jag anser man bör
sätta i gång med sågverksrörelse på Seskarö. Jag hoppas få återkomma
till den frågan i annat sammanhang. Men jag måste verkligen begagna till
fället att protestera mot det sätt, varpå utskottet avstyrkt motionen. Jag och
mina partikamrater väckte denna motion i början av riksdagen, varefter den
samma hänvisades till jordbruksutskottet. De motioner, som sedan väckts i
samband med den kungl, propositionen i ämnet, ha däremot hänvisats till stats
utskottet. Jordbruksutskottet har legat på min motion hela vintern, men sam
ma vecka som statsutskottet gick att behandla det stora komplexet av förslag
rörande sågverksrörelse på Seskarö, passade utskottet på att avstyrka mili
motion, vilken var inställd på i huvudsak samma yrkande som innefattas i en
hel del motioner, som gått till statsutskottet. Antag nu, att riksdagen skulle
godkänna jordbruksutskottets förslag och avslå min motion, då har ju riks
dagen därigenom på förhand bundit sig för en viss ståndpunkt beträffande de
motioner, som kommit till statsutskottet. Så vitt jag kan erinra mig, är det
första gången — i varje fall under min tioåriga riksdagstid — som någonting
dylikt inträffat. Den omständigheten att andra framställt samma yrkande i
motioner, som gått till statsutskottet, kan väl icke rimligen utgöra skäl till att
man skulle avslå den motion jag väckt.
Jordbruksutskottet har även hänvisat till, att man i vederbörlig ordning in
hämtat yttranden från länsstyrelsen i Norrbottens län och från domänstyrelsen
angående motionen. Punkt och slut — icke ett ord örn vad dessa yttranden in
nehålla; detta få kammarens ledamöter gissa sig till. Örn nu motionen, såsom
tydligen är fallet, blivit felremitterad, borde det enligt mitt förmenande ha
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varit jordbruksutskottets skyldighet att ordna om, att den remitterats till stats 1 fråga om
sågverksrörelse
utskottet.
å Seskarö.
Som frågan nu ligger till, herr talman, och då jag har reda påj att stats
(Korts.)
utskottet ännu icke slutbehandlat frågan örn Seskarö, hemställer jag till kam
maren, att den ville återremittera min motion, så att den får behandlas i sam
band med hela det stora projektet örn hjälp till seskaröarbetarna.
Herr Sköld: Herr talman! Herr Dahléns protest mot utskottsbehandlin
gen lika val som hans yrkande örn återremiss torde bero på, att han glömt bort
det yrkande han framställt i sin motion. Herr Dahlén har nämligen yrkat, icke
att sågverksrörelse skulle börja bedrivas på Seskarö, utan att riksdagen skulle
skriva till Kungl. Majit och begära, att Kungl. Majit ville för 1930 års riks
dag framlägga förslag om sågverksrörelse genom domänstyrelsens försorg på
Seskarö. När utskottet fick veta, att ett förslag berörande Seskaröproblemet
skulle komma att av regeringen framläggas vid denna riksdag och när det
då fanns möjlighet för vem som ville av riksdagens ledamöter att i samband
med denna proposition framställa sina positiva förslag i ämnet, var det all
deles självklart, att utskottet icke behövde föreslå skrivelse till regeringen i
denna sak. Och det är påtagligt, att när motionärens yrkande som sagt endast
avser en skrivelse till regeringen med anhållan örn förslag i ämnet till 1930
års riksdag, kan ett beslut i dag icke på något sätt föregripa det ärendes be
handling, som ligger under statsutskottets prövning. Därför är en återremiss
onödig, och jag tillåter mig, herr talman, att yrka bifall till utskottets hem
ställan.
Herr Dahlén: Herr talman! Den omständigheten, att det yrkats en skri
velse till Kungl. Majit, har självfallet inte gjort det nödvändigt, att jord
bruksutskottet legat på denna sak hela vintern. Beträffande själva yrkandet, att
domänstyrelsen skulle igångsätta detta arbete, är detta yrkande precis analogt
med det som är framställt i de motioner, som hänvisats till statsutskottet,
ehuru dessa motioner ha varit ställda i samband med Kungl. Majits propo
sition.
Efter härmed slutad överläggning gav herr talmannen propositioner dels på
bifall till utskottets hemställan, dels ock på bifall till yrkandet om ärendets
återremitterande till utskottet för ny behandling; och blev utskottets hemstäl
lan av kammaren bifallen.
§ 19.
Härpå upptogs till behandling jordbruksutskottets utlåtande, nr 86, i an Om beredande
ledning av väckta motioner örn beredande av arbetstillfällen åt vissa arbets av arbetstill
fällen åt vissa
lösa i Porjus.
arbetslösa i
Jordbruksutskottet, som till behandling i ett sammanhang förehaft två inom
riksdagen väckta motioner örn beredande av arbetstillfällen åt vissa arbetslösa
i Porjus, nämligen nr 188 inom första kammaren av herr Asplund och nr 367
inom andra kammaren av herr Ericson i Boxholm m. fl., hemställde i förelig
gande utlåtande, att ifrågavarande motioner icke måtte föranleda någon riks
dagens åtgärd.
Utskottets hemställan föredrogs.

Därvid yttrade:

Herr Hage: Herr talman! Jag beklagar, att denna fråga behandlas mitt
på natten. Det gäller ju ett spörsmål, som har en mycket stor betydelse för de
människor, som bo på den plats, som omnämnes i motionen. Nu förstår jag,

Porjus.
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§ IJusterades de vid kammarens sammanträde den 28 nästlidna maj förda
protokollen.
§

2.

Sedan riksdagens båda kamrar förehaft och godkänt de uti jordbruksutskot
tets memorial nr 70, bankoutskottets memorial nr 40 samt statsutskottets me
morial nr 160 och nr 196 punkterna 1—4 föreslagna voteringspropositioner
rörande frågor, i vilka kamrarna fattat stridiga beslut, samt bestämt blivit,
att vederbörliga omröstningar över de olika besluten skulle denna dag äga rum,
så anställdes nu omröstningar enligt nedan intagna voteringspropositioner i föl
jande ordning, nämligen:

Första omröstningen:
(enligt jordbruksutskottets memorial nr 70)
»Den, som i likhet med första kammaren vill, att riksdagen i så måtto ville
biträda motionerna I: 201 och II: 353, att ett belopp av 50,000 kronor anvisas
och ställes till G. E. Broms’ Egnahemsstiftelses styrelses förfogande för att
på sätt styrelsen föreslagit fullfölja dikningsarbetet å stiftelsens ägor vid
Keräsjoki inom Karl Gustavs socken, röstar
Ja;
Den, det ej vill, röstar
Nej;
Vinner Nej, har riksdagen, i likhet med andra kammaren beslutat, att före
varande motioner icke må föranleda någon riksdagens åtgärd.»
Sedan efter given varsel kammarens ledamöter intagit sina platser samt
voteringspropositionen blivit uppläst, företogs omröstningen medelst namn
upprop, och utföll densamma med 133 Ja och 80 Nej.
Den omröstning över ovanintagna voteringsproposition, som, enligt ankom
met och nu uppläst protokoll, blivit av första kammaren samtidigt anställd,
hade utfallit med ......................................................................
97 Ja och 24 Nej,
vadan, då därtill lades andra kammarens
röster eller ............................................................................... 133 Ja och 80 Nej,
sammanräkningen visade
.................................................... 230 Ja och 104 Nej,
och hade alltså beslut i denna fråga blivit av riksdagen fattat i överens
stämmelse med ja-propositionens innehåll.
Andra kammarens protokoll 1930. Nr 47.
1
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Sedan kammarens ledamöter härefter intagit sina platser samt voteringspropositionen blivit ännu en gång uppläst, företogs omröstning med tillämp
ning av uppresningsförfarandet.
Herr talmannen tillkännagav, att han funne flertalet hava röstat för japropositionen. Rösträkning begärdes emellertid av herr Järte, vadan namn
upprop verkställdes. Därvid avgåvos 107 ja och 91 nej, varjämte 3 av kamma
rens ledamöter förklarade sig avstå från att rösta.
Kammaren hade alltså bifallit utskottets hemställan i förevarande del.
Slutligen framställde herr talmannen propositioner i fråga örn punkten II),
nämligen dels på bifall till utskottets hemställan i berörda punkt, dels ock på
bifall till den av herr Walles m. fl. vid utlåtandet fogade, under II) upptagna
reservationen; och fann herr talmannen den förra propositionen vara med över
vägande ja besvarad. Votering begärdes likväl av herr Anderson i Råstock, i
anledning varav efter given varsel följande voteringsproposition upplästes och
godkändes samt anslogs:
Den, sorn1 vill, att kammaren bifaller statsutskottets hemställan i punkten II
av utskottets förevarande utlåtande nr 200, röstar
Ja;
Den, det ej vill, röstar
Nej;
Vinner Nej, har kammaren bifallit den av herr Walles m. fl. vid utlåtandet
fogade, under II) upptagna reservationen.
Sedan kammarens ledamöter härefter intagit sina platser samt voteringspropositionen blivit ännu en gång uppläst, företogs omröstning med tillämp
ning av uppresningsförfarandet; och befanns därvid flertalet hava röstat för
ja-propositionen, vadan kammaren bifallit utskottets hemställan i förevarande
punkt.
Härpå föredrogs punkten III); och yttrade därvid:
Chefen för socialdepartementet, herr statsrådet Lubeck: Herr talman! Det
norrländska arbetslöshetsproblemet har ju sin säregna karaktär. Jag skall
icke gå in på några detaljer härvidlag utan endast framhålla, att man torde
kunna enas om den uppfattningen, att det blir framför allt på skogsvårdens
område och därmed förbunden industri, som den norrländska arbetslösheten
bör definitivt bekämpas. Man kommer härvidlag efter hand fram till en
intensivare skogsvård av skilda slag, strävan kommer även att gå ut pä
att under årets lopp mera regelbundet kunna bereda arbete, än vad man
hittills haft att räkna med, genom de nya metoder, som man håller på att
införa i skogsvården. Man får emellertid icke räkna med, att detta skall
gå med några stormsteg. Det är åtskilligt, som kräver ett successivt fram
gående på denna linje, icke minst den omständigheten, att man måste ord
na bostadsfrågan på ett bättre sätt, än nu är förhållandet, örn man kommer
fram till detta mera varaktiga arbete i skogen. Och vidare, och framför allt
kanske, är det nödvändigt att anpassa sig efter marknadsförhållandena, att
icke på en gång kasta ut i marknaden avverkningskvantiteter, som icke på
ett naturligt sätt kunna upptagas.
Ett problem, som hand i hand med vad jag nu berört kommer att behöva
ägnas en mycket ingående uppmärksamhet, en målmedveten uppmärksam
het i högre grad än hittills, är den jämvikt, som man måste skapa mellan
skogsvården, respektive avverkningspolitiken, å ena sidan, och industriens
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utveckling efter Norrlandskusten, å andra sidan. Det är min bestämda me
ning, att man därvid måste framgå på det sättet, att man tillser, att industrien
kan bedrivas utefter hela Norrlandskusten, även i översta Norrland, och
icke i onödan koncentreras ned mot mellersta eller nedre Norrland, såsom
somliga synas anse, att man bör göra. Det har ju varit vissa tendenser i
den riktningen; man har dragit vissa slutsatser av koncentrationsåtgärder i
de industriella företagen, som kunna synas tyda på, att man hade planer i
den vägen. Men det är, som sagt, min bestämda mening, att det vore oklokt,
och detta både av ekonomiska och nationella skäl, örn man därvid gick fram
hårdare, än vad som kan vara nödvändigt. När jag säger, att man av ekono
miska skäl bör följa en sådan politik, är det därför att det för staten som
skogsägare, liksom även med hänsyn till de enskilda skogsägarnas tillgån
gar, är angeläget, att industrien kan bedrivas uppe vid översta Norrlands
kusten. Det blir alltid en viss samverkan, som man måste räkna med, mel
lan skogsvård och industri. Och man måste dessutom räkna med, att örn
man icke skulle ha varaktiga timmerköpare i de industriella företagen uppe
vid översta Norrlandskusten, kunde man säkerligen icke i längden räkna
med att ha samma konkurrens örn virket, som man för närvarande har. Möj
ligheten att genom sammanslutningar nedöver lättare kunna behärska tim
mermarknaden i övre Norrland och särskilt statens timmertillgångar, örn man
icke söker att varaktigt driva industri där uppe, ligger i öppen dag.
Örn man emellertid skall driva industri upp efter översta Norrlandskusten,
gäller det desto mera i det ganska tvivelaktiga ekonomiska läge, frågan för
närvarande intager, att tillse, att den kan drivas under sådana former, att
man kan hoppas, att den blir ekonomiskt bärkraftig fram igenom tiderna.
Jag behöver icke närmare förklara för kammaren, att detta i vår tid kräver
en viss koncentration i den industriella driften.
En sådan koncentrationsrörelse har ju också pågått. Man ser, huru sågverk efter
sågverg av de mindre och medelstora läggas ned, och huru man samlar
sågverksdriften på vissa punkter. Vad översta Norrland angår, har koncen
trationen utvecklat sig därhän, att det blivit till Pite- och Kalixälvarnas myn
ningar samt i viss mån till Luleälvens mynning, som man förlagt industri
driften, och där har det kunnat ske i naturlig samverkan emellan sågverks
industrien och cellulosaindustrien, som här är nödvändig förutsättning för att
man skall kunna hoppas på ett varaktigt bestånd av driften för framtiden.
Särskilt har ju uppe i Kalix, i det största av våra nordliga distrikt, staten
gjort betydande uppoffringar för att få till stånd en trävaruindustri, sorn, i
den kombination jag nyss omnämnde, borde kunna ha förutsättningar för sitt
bestånd, örn den också, med de tider, som nu råda, kanske icke ter sig så värst
lysande.
Det är, herr talman, emot bakgrunden av vad jag nu har framhållit, som
man, enligt min och regeringens mening, mäste se den s. k. Seskaröfrågan.
Jag torde icke behöva för kammaren förklara, att jag har med det allra
största intresse ägnat uppmärksamhet åt beredningen av denna fråga, att
jag själv besökt platsen och att jag fått samma intryck som de många kam
marledamöter, som varit där, nämligen att det var ett gripande skådespel,
man stod inför, en relativt betydande bofast befolkning med egna hem, ett
flertal familjer, som riskerade att få flytta ifrån dessa sina hem till andra
trakter. Men jag har icke kunnat blunda för det faktum, att med den koncentrationsrörelse, som pågår och måste pågå, örn det skall bliva något be
stående, man icke kan räkna med, att det på Seskarö kan drivas en sågverks
industri av föreslagen beskaffenhet med ekonomisk förtjänst.
Här ha gjorts många kalkyler, och utskottet har vågat sig på att kom
plettera vissa kalkyler, som avse att styrka, att man på Seskarö skall kunna
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bedriva en sågverksindustri, ehuru man där, på en ö, utan samband med fast
landet, icke kan räkna med att få den rationella komplettering, som för såg
verksindustrien är nödvändig i våra dagar.
Jag skall icke gå in på att diskutera bärkraften av denna sågverksindustri,
därför att jag tror icke att kammaren har möjligheter att bedöma, vem som
har rätt i det fallet. Jag skall endast hänvisa till det faktum, jag^berörde,
att liknande sågverksindustrier ha lagts ned, att det icke funnits någon en
skild, som ansett det möjligt att driva dem under nuvarande förhållanden,
och att man kunde vara tacksam, örn man kunde på fastlandet under de gynn
sammare förhållanden, som där råda, och i samband med en cellulosaindustri
upprätthålla sågverksindustri i den omfattning, som med hänsyn bl. a. till
skogstillgångarna där uppe är önskvärd.
Det skulle förvåna mig, örn en man som herr Lövgren i Nyborg, som haft
anledning sätta sig in i frågan, skulle av full övertygelse kunna bestrida
riktigheten av vad jag sagt; och att herr Lövgren i Nyborg i själva verket
delar min uppfattning, vågar jag säga, på grund av det förhållandet, att han
såsom styrelseledamot i Kalixbolaget uttalat sig i ungefär samma anda, som
jag här har gjort.
Nu har på regeringens föranstaltande arbetat en särskild beredning för den
na Seskaröfråga, och den har kommit fram med ett omfattande förslag. Det
är länsstyrelsen i Norrbottens län, tillsammans med särskilt tillkallade sak
kunniga, som stått för den utredningen, och resultatet var ju det, att man
föreslog ett nedläggande av denna sågverksdrift. För att lätta svårigheterna
i skarven, ha de sakkunniga föreslagit byggandet av en uthamn åt Haparan
da vid Karl Johans stad. Vidare ha de föreslagit en effektiv arbetsförmed
ling, särskilt med tanke på att bereda skogsarbete och därmed öka arbets
möjligheterna för sågverksarbetarna.
Vidare har man, med hänsyn till vad jag nyss anfört, föreslagit en excep
tionell åtgärd i detta fall. På grund av de små förhållanden, under vilka
befolkningen lever, har man föreslagit en särskild flyttningshjälp samt in
lösning av de egna hemmen där uppe.
Riksdagen har redan beslutat, att en uthamn skall byggas vid Karl Johans
stad, en uthamn för Haparanda, för en kostnad av 885,000 kronor, varav ett
par hundra tusen kronor anvisats på nästa budgetår. Med det ställningsta
gande, som därmed skett, kan man säga, att länsstj^relsen och de sakkunniga
ha varit eniga örn att det vore oklokt att upprätthålla sågverksdriften på
Seskarö. Det är länsstyrelsens mening i varje fall, att man handlar klokt
med hänsyn till framtiden, örn man nu icke längre uppehåller hoppet hos
Seskaröbefolkningen, att där skall drivas sågverksrörelse, utan träffar så
dana åtgärder, som göra, att man kan få en definitiv lösning av Seskaröfrågan i överensstämmelse med det förslag, som Kungl. Majit i år har framlagt.
Det är, herr talman, icke med något lätt hjärta, som jag hemställer, att
kammaren ville bifalla Kungl. Majlis förslag, d. v. s. reservationen, på denna
punkt. Jag har, såsom jag nyss berörde, själv varit i tillfälle att se. under
vilka förhållanden man lever däruppe. Men jag kan icke komma ifrån, att
örn man på grund av ett känslotänkande skulle gå in för en lösning i över
ensstämmelse med utskottsförslaget, skulle detta snart hämna sig. Man
skulle då med öppna ögon ha slagit in på att ordna ett industriellt nödhjälpsarbete av den art, att man ingenstädes i landet velat giva sig in därpå. Och
det kan näppeligen för den befolkning, som lever där uppe, vara någon till
fredsställelse att veta, att nian för densamma ordnat en verksamhet med in
dustriell nödhjälp, där man i själva verket, örn man icke sticker huvudet i
busken, snart måste få klart för sig, att detta leder till ett parasiterande på
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Ang.
anslag till

samhället, som man i längden sannerligen icke själv kan vara tillfreds
med.
bekämpande
Jag ber därför, herr talman, att få hemställa, att kammaren måtte på den
av arbets
lösheten.
na punkt ansluta sig till reservationen, som motsvarar Kungl. Maj:ts för
(Forts.)
slag i ämnet.
Under detta anförande hade herr förste vice talmannen ånyo övertagit led
ningen av kammarens förhandlingar.
Herr Lövgren: Herr talman! När jag i fjol hade väckt min motion, som
gick ut på driftens återupptagande vid Seskarö genom bildandet av ett aktie
bolag, som till en början skulle få stöd av statsmakterna, så var det min be
stämda förhoppning, att man skulle få ett bifall av riksdagen. När det gick
den motsatta vägen, så tyckte jag, att det var en felbedömning ifrån riksda
gens sida. Och jag vill säga till herr socialministern, att jag icke har ändrat
åsikt på den punkten. Även örn vi i Kalixholagets styrelse vid ställningsta
gandet till propån, att Kalixbolaget skulle övertaga driften vid Sandvik eller
föra över Seskaröborna till Kalix, ha avvisat den tanken, så är väl den saken
lätt förklarlig. I Kalix har befolkningen tecknat aktier för sammanlagt
1,600,000 kronor. Dessa penningar äro sammanskrapade bland praktiskt ta
get varenda familj i socknen. Att under sådana förhållanden ett företag, som
är nybildat, som icke hunnit mer än nätt och jämnt köra i gång, skulle gå in
för en utvidgning på sätt, som här var proponerat, det är väl nästan för myc
ket begärt. Det får väl förlåtas oss, örn vi i Kalixbolaget voro tveksamma på
den punkten. Vi böra väl först och främst ro vår egen båt i land och se till
att erhålla förräntning på de penningar, som äro insatta i det företaget. Man
får väl konsolidera ställningen där först, innan man går in för några utvidg
ningar.
Men örn vi voro försiktiga och hade anledning att vara försiktiga inom Kalixbolagets styrelse, menar jag, att det icke föreligger samma skäl för Kungl.
Maj :t. Ty Kungl. Maj :t har att välja mellan två sätt att använda penningar
na: antingen till att avfolka Seskarö eller också till att konsolidera ställnin
gen och ge samhället liv igen. Jag har tillåtit mig att göra en liten prome
moria, i vilken jag försökt att få fram konsekvenserna av ett beslut i endera
riktningen, och skickat den till samtliga riksdagens ledamöter. Det är kan
ske litet ovanligt, men jag har gjort det, därför att så här i riksdagens elfte
timma, då det lätt blir manfall och man är i uppbrottsstämning, är det icke
lätt att samla intresset kring en sak, vilket också märkes på de tomma bän
karna.
Nu vill jag säga herr socialministern — han gick visst sin väg, men jag
kan ju rikta mig till hans excellens statsministern i stället — att örn man går
in för att använda 355,000 kronor för avfolkning av ön, så är därmed icke
saken klar, utan därav följer en hel del andra konsekvenser. I propositionen
har man uttalat sig på ett sätt, som gör, att krav sedermera komma att resas
även från andra — d. v. s. handlare och andra personer, som äro bosatta på ön
— med begäran att få sina fastigheter inlösta. Vad det kravet kommer att
kosta staten, vet jag icke, men man kan ju förutsätta, att det kommer att
kosta några tiotusentals kronor. Men härtill kommer, att Neder-Torneå kom
mun har ett alldeles nytt skolhus däruppe, som kostat 70,000 kronor, och en
nybyggd kyrka, som kostat 60,000 ä 70,000 kronor. När Neder-Torneå kom
mun en gång kommer och begär, att staten skall lösa in dessa lokaler, eftersom
de icke längre tjäna något ändamål och Neder-Torneå en gång blivit ålagt att
uppföra dessa byggnader, kan staten svårligen neka därtill. Och jag kan icke
uppskatta lösenbeloppet till lägre än 150,000 kronor. Och sedan: under de

Onsdagen den 4 juni.

43

tre år, som man räknar med att avfolkningen pågår och skall genomföras,
måste ju denna befolkning leva. Såvitt jag förstår, kan man icke räkna med
ett lägre belopp än 300,000 kronor i omkostnader för uppehållande av livet på
befolkningen under den tid, som evakueringen sker.
Allt som allt kommer jag då till att regeringsförslaget i bästa fall kostar
800,000 kronor. Men det sannolika är, att det kommer upp till 1,000,0000
kronor, peli vad har man då vunnit genom att offra dessa kronor? Jo, man
bär vunnit en ny Svenskbyhistoria. Var finnes det plats att placera Seskaröborna? Finnes det möjlighet att bereda dem arbete någonstans?
Det är ju möjligt, att man med hjälp av arbetsförmedlingarna och genom
press från myndigheternas sida kan pressa in någon här och någon där, men det
' är ju fullkomligt i vida fältet, var de skola taga vägen.
Örn vi så se på vad det kostar att gå den andra vägen och konsolidera ställ
ningen och söka få sågverket vid Sandvik i gång, finna vi i de sakkunnigas
förslag en del alternativ, enligt vilka man skulle kunna återupptaga driften på
Seskarö.
Örn jag bara fäster mig vid det första alternativet, finner jag, att enligt
den kalkyl, som är upprättad av trävaruexportföreningens chef, direktör Ek
man, skulle man få en förlust på 18,970 kronor per år. Men då skall jag be att
få göra några randanmärkningar till den kalkyl, som därvidlag föreligger.
Excellensen Lindman vet likaväl som jag, att det är diskutabelt, hur myc
ket virke, som åtgår till en standard. Kalkylen här räknar med 250 cylinder
kubikfot. Örn jag i stället räknar med 245, vilket jag föreställer mig också
räcker — och i de förhandlingar, som äro förda med domänstyrelsen, har do
mänstyrelsen ställt sig på den linjen, att över 245 cylinderkubikfot borde det
icke åtgå -— blir kalkylen annorlunda. Fem cylinderkubikfot ä 55 öre gör
efter en produktion av 9,000 standard ungefär 24,500 kronor.
Det är ju för all del ganska förståndigt att göra en kalkyl, så att det är
säkert, att den håller, men man får ej vara för försiktig.
Vidare har man i kalkylen räknat med 6V2 % ränta på penningarna. Örn
emellertid domänstyrelsen skulle köra i gång med detta, betalar ju domänsty
relsen bara 4% % i riksgäldskontoret. De 2 procentens skillnad göra en för
bättring på 39,469 kronor, och förvandlar ett minus enligt kalkylen på 18,970
kronor till ett plus på 15,500 kronor.
Men vidare har man i kalkylen räknat med ett pris på 55 öre per cylinder
kubikfot barkad vara. Då det emellertid under hela vinterhalvåret är omöj
ligt att avsätta barken som kokflis, är det uppenbart onödigt attt gå in för en
barkningskostnad för hela timmerfångsten. Egentligen har jag även där nå
gonting att räkna med i förtjänst.
Än vidare: örn vi lia en konjunktur där sulfatmassan ligger någonting på
120 kronor, örn den nu överhuvud taget har något pris alls, skulle jajg vilja
fråga excellensen Lindman: hur mycket kan man betala för avfallet ifrån såg
verken vid ett pris på sulfatmassan, som ligger under 140 kronor per ton?
Jag föreställer mig, att det blir så lågt, att det icke bär sig att barka timret i
skogen, d. v. s. i nuvarande prisläge för sulfatmassan spelar det mindre roll,
om jag kör i kombination med en sulfatfabrik eller ej. Det är sannolikt myc
ket bättre förtjänst att göra träkol, som man gjorde tidigare.
Jag skall icke upptaga tiden med detta, eftersom jag förstår, att riksdagens
ledamöter äro angelägna att få denna debatt slutförd före middagen, utan jag
skall sluta mod att sii,ga, att det finns en princip, sorn bör vara vägledande för
statsmakterna, när det gäller det industriella livet i Norrland, och det är den,
att det för varje större floddalsområde skall råda en rimlig proportion mel
lan industrien och råvarutillgången.
Den kultur, som är däruppe, har i mycket hög grad vuxit upp på grundval
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av de råvarutillgångar, vi haft. Om man går in för nedläggande av Sandviks
sågverk på Seskarö,. innebär det icke bara, att man för en kostnad av 700,000
å 800,000 kronor flyttar befolkningen därifrån, utan även att man fördärvar
avsättningsområdet för de stora bondbyarna Säivits, Nikkala och kanske del
vis även Vuopio.
Det innebär, att medan de nu sälja mjölken färsk för 25 öre per Uter, de
då få göra smör av densamma, vilken icke ger dem mer än 16 öre per liter.
Då har man sålunda också underminerat ställningen för landsbefolkningen.
Örn jag vill konsolidera ställningen inom Neder-Torneå, om jag går att sätta
liv i Sandviks sågverk på Seskarö, kostar det staten mindre penningar, men
jag gör befolkningen en större tjänst, än örn jag bidrager till öns avfolkning.
Arbetslösheten har medfört, att kommunens skatt är 41 öre per bevillningskrona. Då börjar det icke bli så solljust och trevligt att vara medborgare i den
kommunen.
När vi behandlade frågan örn Kalixbolaget, säde excellensen Trygger i
första kammaren, att han under andra förhållanden icke skulle velat vara med
om ett sådant experiment som i Kalix. Men när det gäller en gränsbygd, an
såg han, att man finge lägga andra synpunkter på frågan. Örn Kalix var en
gränsbygd, var det icke en gränsbygd i så hög grad, som Neder-Torneå är.
I så fäll förefaller det mig, som det, som var bestämmande för de högermän,
som 1927 röstade för Kalix, också borde vara bestämmande i dag. Det är av
vikt och betydelse att konsolidera ställningen inom den bygden. Går man regeringsförslagets väg, innebär det kostnader för statsverket, som uppgå till
1,000,000 kronor, innan allt är färdigt, och sedan vet man icke, huru det ut
vecklar sig på fastlandet, hur Neder-Torneå socken klarar sin ekonomi och
vilka konsekvenser det kan bli i fortsättningen.
Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Med herr Lövgren förenade sig herrar Hage och Selberg.
Hans excellens herr statsministern Lindman: Herr talman! Jag ber att få
säga kammarens ärade ledamöter, att när regeringen behandlat denna /råga,
som ju uppenbarligen är en mycket besvärlig och svår fråga, har man gått till
verket med den allra bestämdaste uppfattning örn att det här föreligger ett
nödläge för en stor befolkning, som man naturligtvis på något sätt måste söka
hjälpa. Detta har varit ledmotivet till det hela^ och herr Lövgren i Nyborg
vet själv, hur omsorgsfullt och noggrant man gått till väga. Man har varit
med örn att skärskåda och granska alla de kalkyler av olika slag som fram
lagts av de sakkunniga, och man har sökt sätta sig in i problemet på bästa
möjliga sätt.
Men detta är en sak. Vi ha likväl efter det vi bedömt frågan kommit att
framlägga den proposition, som kammaren nu har att behandla, och jag menar,
att man därvid handlat på det förnuftigaste och klokaste sättet. Naturligtvis
kan man, såsom herr Lövgren, stå upp och säga, att örn man följer den vägen,
är det icke nog med vad man nu begärt utan att det kommer att begäras mera
och mera. Han började med att tala om somliga saker, som skulle kosta några
tiotusental kronor, och han var ett tu tre uppe i åttahundratusen kronor, för
att strax därpå vara framme vid en miljon. Då räknade han för övrigt in en
kyrka, som huvudsakligen är byggd för nödhjälpsmedel -— menade han, att vi
skola betala den omigen! Men herr Lövgren har ingen grund för dessa siff
ror. Var god och tåg fram dem, så få vi se på dem! Jag kan icke tänka mig,
att ett så seriöst och ekonomiskt förståndigt utskott som statsutskottet skulle
framlägga ett förslag, som bygger på sådana kalkyler som dem herr Lövgren
antydde, utan att verkligen veta vad som ligger till grund för dessa. Om icke
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utskottet kunnat säga vad det kostar härvidlag, skall icke herr Lövgren stå här
och söka intala kammaren, att det måste bli en väldig kostnad. Detta ha vi inga anslag till
bekämpande
tillförlitliga kalkyler på — åtminstone har herr Lövgren icke framlagt sådana. av arbets
Yad som föranlett mig att taga till ordet i denna fråga är, att jag måste lösheten.
lägga in ett varningens ord för att kammaren och riksdagen skola ge sig in på
(Forts.)
något efter min mening så oförnuftigt som att upptaga sågverksdrift på Seskarö. Redan från första stund, när jag hade med denna fråga att göra°— och
jag är icke alldeles oförfaren i dessa saker — ruskade jag på huvudet åt detta
förslag, och allt efter som kalkylerna kommo fram och man undersökte och
granskade saken, har jag blivit mer och mer befästad i den uppfattningen, att
staten icke bör upptaga sågverksdrift på Seskarö — och allra^ minst bör göra
det på ett annat än rent provisoriskt sätt. Det är nämligen så, att om man i
våra dagar skall upptaga sågverksdrift, bör man aldrig göra det så, som här
föreslås. Örn jag vore i mina yngre dagar och hade intresse för ett sådant före
tag och skulle vilja taga upp en sågverksrörelse, skulle det minst av allt hän
da mig, att jag gjorde det på Seskarö. Jag skulle upptaga den på fastlandet,
där jag har tillgång till järnvägar och annat som erfordras. Och dessutom
skulle jag icke upptaga sågverksdrift utan att helst förbinda den med vad jag
anser rationellt och riktigt, nämligen anläggningen av en sulfatfabrik. Många
ha numera gått in för den uppfattningen. Det är en ^felaktig ståndpunkt, som
herr Lövgren i Nyborg och likaledes statsutskottet står på, när de vilja ålägga
svenska staten att upptaga sågverksdrift örn 9,000 standards på Seskarö. Örn
överhuvud taget svenska staten skulle inlåta sig på att upptaga en rörelse för
träförädling i Norrbotten, skulle den först bestämma var sågverket skulle
ligga; den bästa platsen skulle utses, och därefter skulle staten uppföra ett
sågverk av det mest moderna slag, så modernt att icke maken skulle kunna
uppvisas. Och bredvid sågverket skulle man överväga anläggandet av en sul
fatfabrik. likaså inrättad efter modernaste principer. Detta är den enda möj
ligheten för staten att kunna konkurrera med enskilda. Örn man icke gör så,
får staten släppa till pengar, antingen i form av subvention till sågverket eller
också i form av billigare virke.
Ingen enskild vill heller gå in för denna sak. Man kan icke förmå någon enda
att taga upp ett sågverk på Seskarö. Herr Lövgren säger, att Kalixbolaget
icke vill göra det, och detta motiverar han med att detta företag är så nytt. Ja;
men med så fina kalkyler kunde man väl göra det i alla fall! Varför vill ni
icke göra det i Kalixbolaget, herr Lövgren i Nyborg? Ja, jag vill icke alls re
kommendera det — det vill jag visst icke — jag bara konstaterar, att bolaget
icke gör det och ingen annan heller. Men svenska staten kan naturligtvis göra
det, därför att den har pengar och skog, och örn den inlåter sig på ett företag,
som kommer att medföra äventyrliga konsekvenser i ekonomiskt avseende, spe
lar det icke så stor roll, ty dessa konsekvenser får man lov att bära, när man
kommit dit en gång. Det är mycket bättre, herr talman, örn den svenska staten
låter bli denna sak och i stället beviljar ett större anslag till att flytta arbe
tarna och hjälper dessa t. o. m. mer än Kungl. Maj :t föreslagit. Det vore myc
ket bättre att hjälpa på det sättet och att sälja sitt timmer däruppe än att in
låta sig på de äventyr utskottet är inne på. Jag måste på det bestämdaste av
råda diirifrån.
Här kommer man nu nied en massa siffror; statsutskottet sätter sig att kri
tisera siffror och skapa fram nya. Statsutskottet säger t. ex. — det är bara
en räknefråga — att man kan räkna med lägre ränta. Man behöver icke räk
na med 6V2 /i, utan endast med etet som gäller för domänstyrelsen i förhållande
till staten, nämligen 4‘/2 %, och då sparar man alltid en hel (lid. Och så säger
man, att avfallet lönar det sig icke att kalkylera med; det är bättre att låta
bli att sälja flis och göra träkol i stället. Tänk. herr talman, när alla sågverk
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långs liela den norrländska kusten lägga ned kolningen och använda träflis
för pappersmassa, då skulle det vara utomordentligt fint, att staten tager upp
träkolstillverkning! Jag vågar säga, att örn statsutskottet haft sakkunniga
till hjälp vid dessa kalkyler — jag vet icke vilka det varit — vågar jag likväl
hysa en annan mening. Ett sågverk och en pappersmassefabrik måste som
sagt vara av det allra modernaste slag i dessa tider, när rationaliseringen går
fram över hela Norrland, ja över hela vårt land. Alla människor föra ju på
sina läppar talet örn att man skall rationalisera, att man skall skaffa de bästa
maskiner man kan åstadkomma o. s. v. Och på varenda anläggning får man
lägga ned hundratusentals kronor för att spara en krona eller två eller tre per
standard eller ton. Arbetslönerna stå så gott som orubbade, men man måste
få ned priserna, och detta sker genom rationalisering. Skall detta sågverk
rationaliseras, kan man ju i vart fall icke där också bygga en sulfatfabrik.
Jag förmodar, att varken herr Lövgren eller någon annan vill vara med örn
att bygga en sådan på den platsen, och då blir det nödvändigt att välja ett annat
ställe
Ingen myndighet har tillstyrkt detta förslag, och alla de sakkunniga ha av
styrkt det. Två stycken ha reserverat sig alldeles bestämt, och dessa äro i emi
nent grad sakkunniga. Förslaget har upptagits såsom ett sista alternativ,
men enligt vad jag erfarit har åtminstone den landshövding, som var ordfö
rande i vederbörande kommitté, nu förklarat, att sedan man fått skrida till en
anläggning vid Karl Johans hamn och därmed lätta en del av arbetslöshe
ten, anser han, att detta alternativ örn sågverket icke heller bör komma i
fråga.
Jag skall verkligen, herr talman, icke ingå på någon diskussion med herr
Lövgren inför denna kammare — där säkerligen de allra flesta icke kunna
vara sakkunniga på detta område — örn hur mycket timmer, hur många cylin
derkubikfot det går åt per standard. Det tjänar absolut ingenting till, att vi
stå här och jonglera med siffror, därför att kalkyler kan man alltid göra upp,
men fråga är, örn de äro hållbara. Jag har sett kalkyler, enligt vilka man
kan få 30 ä 40 % på ett företag, men de ha i regel icke hållit, och när man
gör upp kalkyler, skall man taga till ordentligt med felräkningspengar, så
att man kan vara säker på att det icke går galna vägen. Hur det går med
Kalixföretaget, får framtiden utvisa •— det skall jag icke uttala mig örn —
men att man beträffande detta företag, örn man följer utskottet, kommer att
framdeles få stora missräkningar, det är min bestämda och livliga övertygelse.
Detta bär jag ansett mig vara pliktig att uttala, oaktat att jag, som själv är
norrlänning — ehuru icke norrbottning —• gärna vill vara med om att hjälpa
Norrbotten och Norrland på alla möjliga sätt. Men jag vill icke vara med örn
att förleda arbetarbefolkningen däruppe att med hjälp av sina besparingar
ekonomiskt engagera sig i detta företag, ty sådant kommer att sluta med an
tingen att de förlora sina penningar, eller också att svenska staten får vara så
generös att betala dem tillbaka. Herr Lövgren gör icke den befolkningen
någon tjänst på detta sätt. Han tror naturligtvis att han gör det, och han är
i mycket god tro, men jag anser, att han icke bereder dem någon nytta. Jag
tror snarare, att han gör befolkningen skada genom att förleda dem till något
sådant. Det vore mycket bättre att taga upp frågan på de vägar regeringen
föreslagit.
_ Jag vill tillägga, att man skall icke därför att man har ett visst fall framför
sig_— ett fall, som man tycker är mycket ömmande och där man vill hjälpa
■— inlåta sig på ekonomiska äventyrligheter av en räckvidd, som man icke kan
bedöma i denna stund. Sådant skall man icke göra, utan man bör då i stället
hjälpa provisoriskt, tills man fått saken ordentligt utredd. Jag ömmar lika
mycket som någon annan för denna befolkning, och jag vill hjälpa den, men
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jag ömmar också för svenska statens medel, och jag är rädd för de konsekven
ser, som detta projekt helt visst skulle komma att föra med sig.
Herr talmannen återtog nu ledningen av förhandlingarna.
Herr Olofsson i Digernäs: Herr talman! Jag tycker nästan, att vi skulle
kunna inskränka på denna debatt ytterligare. Frågan var ju före i fjol, och
jag vet icke, att man någonsin sysslat med en fråga så grundligt sorni denna,
särskilt på fjärde avdelningen i statsutskottet. Ingenting nytt har tillkom
mit, som nu kan göra förhoppningarna större beträffande igångsättande av
Seskarösågen än tidigare, utan snarare tvärtom. Man har lagt ned flera sågar
efter kusten i fjol, och jag menar, att det är rätt riskabla konsekvenser, som
Seskarösågen kan få. I så fall får man nog gå samma väg beträffande en
del andra sågar, som. ligga på fastlandssidan. Att staten skall träda in och
sätta i gång sågverksrörelser, som de enskilda fått lägga ned, kan aldrig vara
någon mening i. Jag har själv sysslat med sågverksrörelse, och jag är över
tygad örn att denna affär aldrig kan gå på annat sätt, än att antingen staten
årligen satsar rena pengar eller också domänstyrelsen lämnar sin skog till
billigare pris än i den öppna marknaden. Och den vägen kan jag rakt icke
förstå; detta skulle ju förlama dess verksamhet högst väsentligt. Ett af färsdrivande verk måste så mycket som möjligt sköta sina affärer, så att det blir
den mesta och bästa behållningen. Man bör icke gå till väga så, som man be
slöt i går afton rörande vattenfallsstyrelsens taxor för elektrisk energi. Det
var ett beslut, som vi icke sett maken till: man avslog saken först, och så
gick den till första kammaren, och sedan denna bifallit förslaget, fattade
andra kammaren ett annat beslut än tidigare. Det är ju rent orimligt, att
de olika verken skola handla på det sättet. Ha de icke intresse längre att
sköta sina affärer på ett ekonomiskt fullt tillfredsställande sätt, går det rakt
utför. Avskär man detta intresse, vet jag icke, vart det bär hän.
Jag skall icke längre uppehålla debatten. Min bestämda övertygelse var
redan i fjol — och den är ännu bestämdare i år — att Seskarösågen omöjligen
kan sättas i gång, med mindre staten satsar pengar.
Jag ber att få yrka bifall till herr Kvarnzelius m. fl. reservation.
Herr Lövgren i Nyborg: Herr talman! Hans excellens herr statsministern
yttrade, att Seskarö var ett olyckligt läge för ett sågverk. Skall man ha ett
sådant, bör man ha det på fastlandet, sade han. Yarför det, uppriktigt sagt?
Det har varit ett sågverk på Seskarö sedan år 1893, och rörelsen har klarat
sig bra.. Om herrarna slå upp aktieägarens uppslagsbok, skall ni finna, att
för de sista 9 åren har genomsnittsvinsten varit 13 % på kapitalet eller om
kring 38,000 kronor per år. Och vi kunna vara övertygade om, att det finska
Kemibolaget icke debiterat så låga priser, att det skulle blivit någon ohemult
stor vinst på den svenska sidan för verksamheten.
Sedan talade herr statsministern om att det var av en viss betydelse att ha
en järnväg i sammanhang med driften. Jag skall be att redan på förhand få
framföra mitt tack, ty jag föreställer mig då, att vi kunna få hjälp av hans
excellens att förbinda Kalixbygden med järnväg, d. v. s. genom att draga en
järnväg^ från Morjärv ned till industriområdet vid kusten. Detta ha vi ar
betat på i 25 år och rönt mycket motstånd, och det skulle glädja mig, om
det motståndet övervunnes, tack vare litet hjälp av hans excellens herr stats
ministern.
Vidare vill jag säga, att den som förfäktar en förlegad åskådning härvidlag,
är herr statsministern, ty i samma ögonblick, som det blir överproduktion av
sulfatmassa och priset går ned, i samma mån minskas också värdet av avfal-
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let. Det är ju uppenbart, att man icke kan betala lika mycket för avfallet,
när massan kostar 100 eller 140 kronor, som när den kostar 170 eller 180
eller 200 kronor. Örn jag får betala 55,000 kronor för år för att barka tim
ret och får tillbaka 61,000 kronor i form av betalning för sulfatflis, såsom kal
kylen utvisar, så är detta en affär, som icke spelar så stor roll. Det är en
skillnad på 6,000 kronor sammanlagt, och detta kan man säkert utvinna ge
nom att sälja avfallet som bränsle eller göra småvirke av det.
Jag känner också till litet örn sågverk, och jag känner till denna bygd
bättre än någon annan här i riksdagen —• det vågar jag påstå — möjligen
med undantag av biskop Bergqvist i första kammaren. Jag vet vilka kost
nader Kungl. Maj:ts ståndpunkt skulle medföra innan det bleve färdigt. Her
rarna som gjort utredningen ha icke tänkt långt nog i framtiden. Örn man
är tvungen att använda pengar för ett visst ändamål, måste man dock fråga
efter konsekvenserna. Jag kan icke säga på kronan, vad det skulle kosta,
men jag vet att örn vi vilja gå in för att offra 355,000 kronor för avfolkning
av Seskarö, kommer ett krav från Nedertorneå kommun, sedan avfolkningen
skett, att riktas mot staten på att staten skall inlösa de skollokaler, som kom
munen uppfört och som den häftar i skuld för. Den saken kan hans excellens
Lindman vara fullkomligt säker på. Lika säker kan han vara på, att när
det gäller dessa 250 arbetslösa arbetare, som i en befolkning örn drygt 1,000
personer, måste leva under tre år, som genomförandet av programmet beräk
nas taga i anspråk, kommer detta icke att kosta mindre än 300,000 kronor.
Jag tror, att jag har goda grunder för mina kalkyler, och jag anser, att det
är av utomordentligt intresse för den gränsbygd, som det här är fråga örn,
att återigen få en grundval för sin livsföring. Tager man bort industrien,
förlora bönderna sitt avsättningsområde. Nu få visserligen några sågverk
söderut fördel av råvaran från Norrbotten, men icke gagnar man på detta
sätt statens intressen.
Sedan säger herr statsministern: Varför vill Kalixbolaget icke taga hand
örn denna sak? Jag har förklarat orsaken i mitt förra anförande. För öv
rigt är ju Kalixbolaget ingen underavdelning av socialdepartementet, så att
det skall taga hand örn sociala spörsmål. Det är väl staten, sorni skall göra
den saken.
Jag är alldeles säker om, att den linje, som jag här förfäktar, ligger i
fråga örn sundhet och styrka över den som förfäktas av regeringen.
Herr Sandström: Herr talman! Jag skall icke bli långrandig, det vill jag
på förhand säga ifrån, och jag skall icke alls göra mig skyldig till någga
upprepningar.
Det är i synnerhet några tekniska detaljer rörande den kalkyl, som förefin
nes i statsutskottets utlåtande, som jag skulle vilja säga några ord örn. Jag
förutskickar, att statsutskottet naturligtvis icke haft kännedom örn de för
hållanden, som kunna giva mig anledning till dessa erinringar mot kalkylen
-—- detta kan man ju icke begära. Jag antager, att statsutskottet varit i
fullkomligt god tro, när det gjort sin rosenmålning över, huru utmärkt det
skulle bli örn man gjorde Sandviks sågverk på Seskarö till en statlig anlägg
ning. De sakkunniga, som verkställt utredningen i ärendet, ha varit fyra
personer, nämligen överjägmästaren Wallmark, disponenten Ekman, direktör
i Svenska trävaruexportföreningen, kanslichefen Hagman i statens arbetslöshetskommission samt ombudsmannen Lindberg från Svenska sågverksindu
striarbetarförbundet. Som förut nämnts, ha de för sin del avstyrkt ifråga
varande anläggning. Det uppstod emellertid en divergens i meningarna så
till vida, som herrar Hagman och Lindberg i likhet ‘med länsstyrelsen gingo
in för att man i yttersta nödfall och såsom en sista åtgärd skulle kunna till-
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gripa en dylik anordning. Så ligger saken till. Av de sakkunniga äro Över
jägmästare Wallmark och disponent Ekman tekniskt sakkunniga, medan
kanslichefen Hagman oell ombudsmannen Lindberg äro sakkunniga på helt
andra områden, den ene på arbetslöshetsomTådet, den andre på fackföreningsområdet. Emellertid lia de låtit uppgöra en kalkyl, vilken finnes intagen i
den motion, som jag har här framför mig. Det är denna kalkyl, som ligger
till grund för hela statsutskottets utlåtande och förslag i ärendet.
Man må först skriva sig till minnes, att de pris, som stå angivna i kalkylen,
gällde vid uppgörandet av densamma, men efter vad jag erfarit från Svenska
trävaruexportföreningen, är priset nu 8 k 9 kronor lägre per standard, örn
man beräknar det i genomsnitt. Nu är förhållandet det, att man här räknat
med ett leveranskontrakt av virke med glidande priser. Sålunda skulle rå
varupriset sjunka, då priset per standard sjunker. Det är alldeles riktigt, att
det planerats på detta sätt. Men även om så sker, kunna icke de övriga utgif
terna minskas. Man kan lätt räkna ut de andra kostnaderna, de kvarstå oför
ändrade, huru trävaruprisen än falla. Detta gör med nuvarande priser en dif
ferens på bortåt 30,000 kronor, och härigenom blir hela kalkylen oriktig. Siff
rorna passade vid en tidigare tidpunkt, men de passa icke nu, och alla beräk
ningar angående de vinster, som skulle uppstå, hänga helt och hållet i luften.
Det är även andra erinringar, som man skulle kunna framställa mot kal
kylen. Jag skall emellertid icke ingå på den saken nu, utan vill blott som ett
allmänt omdöme säga, att kalkylen förefaller vara ganska välvilligt uppgjord
gentemot projektet.
Jag skall icke heller taga upp flera detaljer utan i stället ägna mig åt ett
par andra saker, som utskottet framlagt i sitt utlåtande och i sina beräknin
gar. Man har, som alldeles riktigt är, ansett, att örn det skulle anläggas ett
sågverk, skulle man avstå ifrån flistillverkningen. Ja, detta är nödvändigt.
Det går nämligen icke bra att frakta flis från Seska rön tilli Kalix •— detta
möter alltför stora svårigheter — och Karlsborg kan icke heller taga emot
någon sådan flis för närvarande. Den saken är sålunda självklar. Men på
denna grund har det beräknats, att sågverken icke skulle behöva ha barkat
timmer. Nu är det emellertid på det sättet, att man vid älvarna i Norr
land med början söderifrån undan för undan går in för barkning av virke,
såväl furu som gran, och detta synnerligast av det skälet, att man vill för
hindra sjunkning i flottlederna. Man har börjat anse sig tvungen verkställa
denna avbarkning av timret då det annars skulle bli för mycket kvar i älvar
na. Detta kommer säkerligen också förr eller senare att bli fallet vid Kalix
och Tome älvar, då alla sakkunniga äro fullt ense därom, att detta är nöd
vändigt jämväl av flera andra skäl. Därigenom torde emellertid den omta
lade skillnaden på 2V2 öre i inköpspris pr kubikfot så småningom försvinna,
även örn den för närvarande möjligen kan vara att i viss mån räkna med. Örn
man nu går in för kolning i stället för filhuggning, misstänker jag emeller
tid, att det ekonomiska utfallet av denna procedur skulle bli ganska klent.
Jag har i dag tagit reda på, att det kan beräknas, att en läst kol i tillverk
ning med alla omkostnader inberäknade skall kosta c:a 12 kronor vid sågver
ket. Priset för närvarande pr läst är 16 kronor levererad fritt vid bruket och
det är, mina herrar, endast lia- bruk, som nu kunna köpa sågverkskol, näm
ligen Sandvik, Herräng och Ljusne. Förr, när det närbelägna Lule järnverk
köpte kolen från Seskarö, var det en annan sak, men vi förstå, att örn man nu
från Seskarö skall frakta kol ända lill Ljusne och Herräng, går det bort 3
kronor å 3:50 per hist i frakt. Därigenom lindrås också kalkylen. Det kan
möjligen bli någon vinst med nuvarande kolpris, men den blir icke stor.
1 kalkylen har icke heller räknats mod eventuella driftsavbrott. Dylikt
Andra hammarens protokoll 1030. Nr h7.
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får man ju taga med i beräkningen vid vilket sågverk som helst. En orsak
till driftsavbrott är ju, som alla veta, arbetsinställelser. Seskarö är i det fal^
bättre situerat än andra arbetsplatser, och man kan tänka sig att det
kan bli en arbetsnedläggelse även där. Med en sådan eventualitet har kalkylen icke räknat. Vad som särskilt predisponerar till arbetsnedläggelser vid
denna arbetsplats är de 7 %, som arbetarna enligt åtagande skulle avstå av
sin lön. De komma naturligtvis med tiden att anse, att det icke är riktigt,
att de skola släppa till 7 % av sin förtjänst. De få ju sålunda 7 % mindre i
inkomst än Kalixarbetarna. Vidare lia ju arbetarna såsom förbehåll uppställt,
att de skola få överlåta de andelsbevis i företaget, som de erhålla för dessa 7
procent. Vad kommer att bli följden härav? Jo, andelsbevisen komma att bli
en marknadsvara däruppe, och en mycket billig marknadsvara. Så komma
förhållandena säkert att gestalta sig, och arbetarna måste då givetvis förr
eller senare komma till det resultatet, att anordningen icke är till deras fördel,
då staten visserligen givit dem andelsbevisen, men dessa äro värdelösa. De
komma att fordra att få full betalning för sitt arbete, och avlöningarna stiga
då med 7 %. Herrarna kunna vara fullt övertygade örn, att det kommer att gå
på detta sätt.
Jag skall icke upptaga kammarens tid längre utan vill blott tillägga, att
jag gärna ser, att läget i Norrbotten förbättras, och är med örn alla nyttiga
projekt i avseende å den landsändan. Jag är t. o. m. beredd att gå in för järn
väg till Kalix. Jag har själv bott där i sex år, och jag anser det vara ett rättfärdighetskrav från nämnda bygd, vilket man bör göra allt för att fylla. I
det fallet har man blivit efter däruppe. Även örn det kostar ansenligt med
pengar och icke är ekonomiskt riktigt att bygga järnväg ditupp, anser jag,
att man bör tillgodose Kalixbomas berättigade krav i det hänseendet. Men
det projekt angående Seskarö, som vi nu behandla vill jag icke vara med
om. Det skulle vara att taga ett steg ut i det okända, och det skulle komma att
medföra absolut säkra förluster för företagaren — staten. Sedan man hållit
på med driften ett par år, skulle man nödgas sluta därmed, och då ha vi hela
evakueringsproblemet kvar alldeles som nu. Vi vunne, herr talman, ingenting
med den föreslagna åtgärden, utan skulle blott komplicera hela saken och
ådraga oss onödigt stora utgifter. Jag yrkar sålunda bifall till reservationen
och avslag å motionerna rörande Seskarö.
Herr Anderson i Råstock: Herr talman! Det är ju icke så trevligt att taga
till orda i denna fråga, då de föregående talarna till stor del rört sig med de
taljer. Särskilt den siste ärade talaren gjorde allt för att förringa de beräk
ningar, som uppgjorts framför allt av statsutskottet men även av trävaruexportföreningens man, herr Ekman. Jag får säga, att vi kunna med jämnmod
finna oss i att våra kalkyler bli underskattade. När det emellertid gäller att
jämföra herr Sandströms sätt att räkna med disponent Ekmans, måste jag
obetingat giva företräde åt den senares. Jag tror, att det är lugnast för oss
alla, att ställa oss på den ståndpunkten i detta speciella fall åtminstone.
Så skall jag be att få giva uttryck åt en annan sak. Jag giver herr Olofsson
i Digernäs rätt i att vi behandlat förevarande ärende ytterst ingående på av
delningarna och låtit vederbörande komma till tals med varandra. Med ve
derbörande menar jag då herr Lövgren och försäljningschefen vid domänsty
relsen. Jag fick det intrycket, att domänstyrelsens motstånd huvudsakligen
var baserat därpå, att den icke ansåg sig ha tillgång till råvara för med än
4,000 standards. Då det sedan åberopades, att riksskogstaxeringen numera
bevisat, att man lugnt kunde räkna med råvara för 9,000 standards, var det
icke så alldeles lätt för vederbörande att hålla stånd mot det resonemanget. Jag
skall nu icke beröra vad herr Lövgren talade om utan i stället peka på ett
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moment som lämnats alldeles för långt åt sido, nämligen frågan örn människor
na däruppe, dessa människor som nian nu säger sig skola placera ut på andra
arbetsställen i landet. Man glömmer att tala om, att man i ett helt års tid ar
betat med det problemet, utan att man lyckats placera ut en enda person. Var
vilja reservanterna göra av människorna däruppe? Hur vilja ni skaffa dem
något som helst fotfäste? Jag bara frågar. Är det meningen, att denna
Seskaröbefolkning skall bli någon sorts industrinomader, som skall skickas än
hit än dit? Det är en sida av saken. En annan sida är, att man icke gjort ett
försök, om det överhuvud taget finns någon hållbarhet i de kalkyler, som äro
gjorda. På den punkten vill jag säga, att utskottet med flit skrivit klämmen
så, att den innebär ett medgivande för Kungl. Majit att vidtaga de och de åt
gärderna. Det vill med andra ord säga, att man icke tar på sitt ansvar att för
orda det ena eller det andra men dock anser saken värd så mycken uppmärk
samhet, att man verkligen kan lägga i Kungl. Maj :ts hand att se till vad som
går att göra i detta avseende.
Sedan talas här örn äventyrliga konsekvenser. Ja, ers excellens, jag skall
be att få fråga: Med vad rätt kan riksdagen — om propositionen bifalles -—
sätta sig emot inlösen av egna hem, skolhus m. m. på andra orter? Jag känner
åtminstone till en ort, där det inte kan komma att dröja så värst länge, innan
man kommer och gör anspråk på en sådan inlösen med statsmedel. Nu säger
man, att det skulle innebära ett prejudikat att gå med på detta. Den ena saken
är lika farlig som den andra. Jag vill dessutom säga, att då det här till på
köpet gäller en gränsbygd, där man ju har dubbel anledning att fara varsamt
fram med människorna, tror jag, att det är klokast att inlåta sig på de för
sök, som det här gäller.
Sedan en liten sak till. Det talas örn, att sågverken måste hava sulfat- eller
sulfitfabriker. Ja, det är det vanliga svenska tillvägagångssättet, att örn det
visar sig att en fabrikation är lönande och går ihop, skall du och jag och
allihop inrätta oss därefter med det resultatet, att man kommer till en över
produktion, och att man trycker ned priset för varandra. Är det så nödvän
digt att förfara på det viset på varenda fläck, därför att alla sågverk av större
dimensioner inrättat sig så? Det torde vara så, att nian även i Nordamerika
och Kanada inrättat sig efter samma principer. Härigenom kastar man ut
alldeles för mycket av denna vara i världsmarknaden, så att till sist ingen
klarar sig. Sådana här saker kanske vi icke bort tala örn i detta samman
hang, men jag har ansett nödvändigt påpeka, att så har det gått till i svensk
industri, och så ser det ut att gå till allt fortfarande.
Ja, herr talman, jag lovade att icke vara långrandig. Jag skall sluta nied
att säga, att ger nian sig icke in på värre äventyr med statsmedel än detta,
kan man ganska lugnt gå in för utskottets förslag, till vilket jag ber att
få yrka bifall.
Herr Sandström: Herr talman! Bara några ord! Jag vill säga herr An
derson i Råstock, att jag under de senaste dagarna konfererat just med di
rektör Ekman i denna sak, och att vi äro fullt ense örn vad jag här framhållit,
och litet till också, som jag dock ej på grund av den begränsade tiden kom
fram med.
Efter härmed slutad överläggning gav herr talmannen propositioner dels
på bifall till utskottets hemställan i förevarande punkt, dels ock på bifall till
den av herr Kvarnzelius m. fl. vid utlåtandet fogade, under III) upptagna re
servationen; och förklarade herr talmannen sig anse svaren hava utfallit med
övervägande ja för den förra propositionen. Herr Sandström begärde emellertid
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votering, i anledning varav efter given varsel följande voteringsproposition upp
lästes och godkändes saint anslogs:
Den, som vill, att kammaren bifaller statsutskottets hemställan i punkten III
av utskottets förevarande utlåtande nr 200, röstar
Ja;
Den, det ej vill, röstar
Nej;
Vinner Nej, har kammaren bifallit den av herr Kvarnzelius m. fl. vid ut
låtandet fogade, under III) upptagna reservationen.
Sedan kammarens ledamöter härefter intagit sina platser samt voteringspropositionen blivit ännu en gång uppläst, företogs omröstning med tillämp
ning av uppresningsförfarandet.
Herr talmannen tillkännagav, att han funne tvekan kunna råda örn omröst
ningens resultat, vadan namnupprop verkställdes. Därvid avgåvos 99 ja och
81 nej, varjämte 9 av kammarens ledamöter förklarade sig avstå från att rösta.
Kammaren hade alltså bifallit utskottets hemställan i förevarande punkt.
Slutligen föredrogs punkten IV); och biföll kammaren därvid utskottets
hemställan.
§

Ang.
möjligheterna
att utnyttja
statens gruv
egendom
i Västerbotten.

6.

Härpå upptogs till behandling statsutskottets utlåtande, nr 201, i anled
ning av väckta motioner angående möjligheterna att utnyttja statens gruv
egendom i Västerbotten.
Uti två lika lydande motioner, nämligen nr 28 inom första kammaren av
herr Möller m. fl. och nr 73 inom andra kammaren av herr Hansson i Stock
holm m. fl. hade föreslagits, att riksdagen måtte besluta i skrivelse till Kungl.
Majit anhålla örn utredning angående möjligheterna att utnyttja statens gruv
egendom i Västerbotten samt örn framläggande för riksdagen av förslag i
ärendet.
Utskottet hemställde, att riksdagen i anledning av ovanberörda motioner
måtte i skrivelse till Kungl. Maj :t anhålla om utredning angående brytnings
värdet av statens gruvegendom i Västerbotten, ävensom rörande förutsättnin
garna och formen för utnyttjandet av denna egendom, samt örn framläggande
för riksdagen av förslag i ärendet.
Vid utlåtandet var fogad reservation av herrar Johan Nilsson i Malmö, Ry
dén, Asplund, Oscar Olsson, Walles, Anderson i Råstock, Jansson i Falun,
Carlsson-FTosterud, Wigforss och Andersson i Höör, beträffande motiveringen.
Efter föredragning av utskottets hemställan anförde:
Herr Hamrin: Herr talman! Jag skulle naturligtvis icke besvärat kamkamaren med något anförande, då vi nu befinna oss i uppbrottets timme, örn
jag icke hade ett yrkande att framställa dels beträffande motiveringen till
detta utskottsbetänkande och dels med avseende å klämmen.
Jag ber att få erinra om, att denna fråga var föremål för behandling vid
1927 års riksdag, då en proposition framlades, som emellertid blev enhälligt
avstyrkt av statsutskottet och också sedan enhälligt avslagen av kamrarna.
Nu har frågan återigen framförts, denna gång motionsvis, och nu har man
såtillvida vunnit majoritet i statsutskottet, som man föreslagit anhållan hos
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Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m.
Företogs jämlikt § 65 riksdagsordningen omröstning över följande av jord
bruksutskottet i dess memorial nr 70 föreslagna samt av båda kamrarna god
kända voteringsproposition:
Den, som i likhet med första kammaren vill, att riksdagen i så måtto ville
biträda motionerna I: 201 och II: 353, att ett belopp av 50,000 kronor anvi
sas och ställes till G. E. Broms’ Egnahemsstiftelses styrelses förfogande för
att på sätt styrelsen föreslagit fullfölja dikningsarbetet å stiftelsens ägor vid
Keräsjoki inom Karl Gustavs socken, röstar
Ja;
Den, det ej vill, röstar
Nej;
Vinner Nej, har riksdagen, i likhet med andra kammaren beslutat, att före
varande motioner icke må föranleda någon riksdagens åtgärd.
Sedan efter given varsel kammarens ledamöter intagit sina platser och voteringspropositionen upplästs, verkställdes omröstningen medelst namnupprop;
och befunnos vid omröstningens slut rösterna hava utfallit sålunda:
Ja — 97;
Nej — 24.
Efter det protokoll över omröstningen blivit uppsatt, justerat och avsänt till
andra kammaren, ankom därifrån ett protokollsutdrag, nr 675, som upplästes
och varav inhämtades, att omröstningen därstädes utfallit med 133 ja och 80
nej samt att båda kamrarnas sammanräknade röster befunnits utgöra 230 ja
och 104 nej, vadan beslut i frågan blivit av riksdagen fattat i överensstämmelse
med ja-propositionen.
Anställdes jämlikt § 65 riksdagsordningen omröstning över följande av
bankoutskottet i dess memorial nr 40 föreslagna samt av båda kamrarna god
kända voteringsproposition:
Den, som i likhet med första kammaren vill bifalla den vid punkten 76 av
bankoutskottets utlåtande nr 30 fogade reservationen eller att riksdagen i an
ledning av förevarande motioner I: 95 och II: 156 må medgiva, att järnvägsläkaren Henrik Johan Emanuel Larsson må från och med månaden näst efter
den, vari han lämnar sina anställningar såsom verksläkare, under sin återstå
ende livstid å allmänna indragningsstaten uppbära, en årlig pension av 2,400
kronor, röstar
Ja;
Den, det ej vill, röstar
Nej;
Första kammarens protokoll 1930. Nr It5.
1
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de sätt tillgodose. Ingen vill ju påstå, att vi nu ha någon svår arbetslöshet.
Under sådana förhållanden är det väl ändå klokt, att man nöjer sig med den
betydande ökning av tillfälliga arbeten i öppna marknaden, som man fått
genom olika anslagsökningar och att man icke på ett konstlat sätt lägger på
ytterligare 10 miljoner, jag får väl säga skäligen planlöst.
I den socialdemokratiska motionen finnes enligt min uppfattning icke mer
än ett bärande moment, nämligen det rent sakliga behovet av att på vissa håll
öka arbetena för åstadkommande av skenfria järnvägskorsningar för biltrafi
ken. Jag erinrar örn att kommunikationsministern i statsverkspropositionen
under »Utgifter för kapitalökning» just framhållit vikten av att dylika ar
beten i ökad utsträckning bedrivas, där det med hänsyn till trafikens krav
vore önskvärt, att arbetena på detta område bedrivas i raskare takt än som nu
är fallet. Det åligger enligt min uppfattning vederbörande myndigheter, i
främsta rummet länsstyrelserna, att tillse, att arbetet på alla sådana verkligt
kritiska platser, som vi nu få läsa örn i tidningarna dag ut och dag in, upp
tagas med tillhjälp av de rikligt flödande bilskattemedlen, som man ju kan
använda för detta ändamål. Med de bestämmelser, som äro träffade, får man
så pass rikliga bidrag av allmänna medel, att de bidrag, som utgå från vägstyrelserna, icke spela någon avgörande roll för dessa arbetens utförande.
Efter härmed slutad överläggning gjorde herr talmannen jämlikt därunder
förekomna yrkanden propositioner, först på bifall till vad utskottet i den nu
ifrågavarande punkten hemställt samt vidare på antagande av det förslag, som
innefattades i den av herr Walles m. fl. vid utlåtandet avgivna reservationen;
och förklarade herr talmannen, sedan han upprepat propositionen på bifall till
utskottets hemställan, sig finna denna proposition vara med övervägande ja
besvarad.
Herr Möller begärde votering, i anledning varav uppsattes samt efter given
varsel upplästes och godkändes en omröstningsproposition av följande lydelse:
Den, som bifaller vad statsutskottet hemställt i sitt utlåtande nr 200 punk
ten II, röstar
Ja;
Den, det ej vill, röstar
Nej;
Vinner Nej, antages det förslag, som innefattas i den av herr Walles m. fl.
vid utlåtandet avgivna reservationen.
Sedan kammarens ledamöter intagit sina platser samt yoteringspropositionen
efter förnyad uppläsning anslagits, verkställdes omröstningen på det sätt, att
efter särskilda uppmaningar av herr 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; och befanns därvid, att flertalet rö
stade för ja-propositionen.

Ang. arbets
lösheten
å Seskarö.

Punkten III.
Såsom förut angivits hade Kungl. Majit i propositionen nr 255 bland annat
föreslagit riksdagen att medgiva, att av det äskade anslaget till bekämpande
av arbetslösheten finge bestridas utgifter för avveckling enligt av departements
chefen i statsrådsprotokollet över socialärenden för den 14 mars 1930 förordade
grunder av arbetslösheten å Seskarö.
I en inom första kammaren av herrar C. I. Asplund och D. Hansén väckt mo
tion, nr 339, hade hemställts, att riksdagen ville i anledning av Kungl. Maj :ts
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proposition nr 255 angående anslag till bekämpande av arbetslösheten, i vad
den avsåge särskilda åtgärder beträffande arbetslösheten å Seskarö, hos Kungl.
Majit hemställa örn upptagande genom domänverkets försorg av sågverks drift
å Seskarö med avtalsenliga löner under förutsättning, att de arbetare som an
ställdes avstode viss procent, förslagsvis under första driftsåret 5 och under föl
jande år 10 procent av sin avlöning till en fond, som jämte ränta skulle använ
das till inlösen av sågverket, därest staten efter viss tid, förslagsvis fyra år,
funne sig böra nedlägga statsdriften och i stället lämna garanti för en viss tim
merleverans i händelse driften fortsattes av arbetarna, eventuellt jämte andra
enskilda företagare; samt för sin del medgiva, att av arbetslöshetsanslag finge
bestridas utgifter för inköp av Sandviks sågverk å Seskarö med tillhörig mark,
byggnader och inventarier ävensom för nödig modernisering för en årstillverkning av 9,000 standards för ett beräknat sammanlagt belopp av 295,000 kronor.
I en inom första kammaren av herr O. Bergqvist väckt motion, nr 340, hade
yrkats, att riksdagen ville med avslag av den i Kungl. Majits proposition nr
255 föreslagna avvecklingen å Seskarö bemyndiga Kungl. Majit att genom do
mänstyrelsen låta upptaga provisorisk drift vid Sandviks sågverk för beredande
av arbetstillfällen åt de arbetslösa å Seskarö så långt detta kunde ske ävensom
att vidtaga åtgärder för förflyttning till annat arbete av dem, som ej kunde
beredas anställning vid nämnda sågverk.
I en inom andra kammaren av herr O. W. Lövgren m. fl. väckt motion, nr
555, hade hemställts, att riksdagen i anledning av Kungl. Maj :ts proposition nr
255 ville dels bifalla Kungl. Majits proposition för att myndigheterna skulle
hava medel för att låta en partiell avveckling av Seskarö-historien ske enligt
det i Kungl. Majits proposition angivna programmet, dels också anvisa ett be
lopp av upp till 1,000,000 kronor för att därigenom ge Kungl. Majit möjlighet
att antingen genom domänverket eller också genom bildandet av ett aktiebolag
igångsätta driften vid Seskarö.
Utskottet hade i den nu föredragna punkten på anförda skäl hemställt, att
riksdagen måtte, i anledning av sagda proposition samt herrar Asplunds och
Hanséns, Bergqvists och Lövgrens motioner, I: 339 och 340 samt lii 555, med
giva, att Kungl. Majit finge — under beaktande av de synpunkter utskottet
i utlåtandet anfört -— av arbetslöshetsanslag för nästkommande budgetår be
strida utgifter för inköp av Sandviks sågverk å Seskarö med tillhörig mark,
byggnader och inventarier ävensom för nödiga kompletteringsarbeten för en
årstillverkning av 9,000 standards till ett sammanlagt belopp av högst 300,000
kronor.
Reservation hade avgivits av herrar Kvarnzelius, Widell, 'Andersson i Elian
torp, Ernfors, Nylander, Olsson i Blädinge, Holmgren, Olofsson i Digernäs,
Järte, Sandiuall och Andersson i Ovanmyra, vilka beträffande frågan örn ar
betslösheten å Seskarö ansett, att utskottets yttrande i denna del bort hava den
lydelse, reservationen visade, samt att utskottet bort hemställa, att riksdagen
måtte, med bifall till Kungl. Majits proposition och med avslag å herrar Asp
lunds och Hanséns. Bergqvists samt Lövgrens m. fl. motioner, I: 339, 340 och
lii 555, i vad de skilde sig från Kungl. Majits förslag, medgiva, att av anslaget
till bekämpande av arbetslösheten finge bestridas utgifter för avveckling en
ligt i statsrådsprotokollet över socialärenden den 14 mars 1930 förordade grun
der av arbetslösheten å Seskarö.
Herr Kvarnzelius; Herr talman! Vid denna punkt har jag jämte några
andra av kamrarnas ledamöter fogat en reservation, vari vi hava yrkat bifall
till Kungl. Majits proposition. Med hänsyn till den uttänjda debatt, som
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har förts här i dag, skall jag inte vidare orda om denna sak, utan jag skall
inskränka mig till att yrka bifall till Kungl. Maj:ts proposition i ämnet.
Herr Asplund: Herr talman! Herr statsrådet och chefen för socialdepar
tementet har tidigare på dagen i ett anförande berört denna punkt. I slutet
av sitt anförande uttalade han sin förvåning över att statsutskottet i en hastig
vändning funnit sig böra ställa sig bakom de kalkyler, som äro intagna i dess
utlåtande och som. antagligen framkommit från någon bakomstående, som trott
sig vara sakkunnig. Ja, så kan man ju säga. Jämte herr Hansén har jag
väckt en motion, där vi ha intagit en del kalkyler, och det är dessa kylkyler,
som gå igen i utskottets utlåtande. Men jag skall be att få säga, att vi be
höva icke för vår egen del göra anspråk på större sakkunskap än att vi kun
na räkna quattuor species och lia så pass mycket begrepp örn sågverks- och
trävarurörelse, att vi kunna tillgodogöra oss vad som finnes i de s. k. Seskarösakkunnigas betänkande. Vi ha i vår motion intagit en del kalkyler, som
finnas i detta betänkande och som äro mycket viktiga för bedömandet av
Seskaröfrågan, men som ändock icke ha intagits i den kungl, propositionen
nr 255 angående samma fråga. Representanterna för Norrbotten hava näm
ligen lyckats genom landshövding Gärde erhålla var och en en avskrift av
det betänkande med förslag till statsåtgärder i anledning av rådande arbets
löshet å Seskarö, som den 16 december 1929 avgivits av länsstyrelsen i Norr
bottens län jämte tillkallade sakkunniga. Dessa uppgifter, som icke hava
berörts i den kungl, propositionen, innehållas i ett par bilagor till betänkan
det. Den ena är en av en sågyerksbyggnadsfirma Lennart Nordström på
uppdrag av landshövding Gärde i oktober 1929 gjord undersökning av Sand
viks sågverk på Seskarö jämte beräkning över de moderniseringskostnader,
som där krävas. På basis härav har ledamoten av Seskarösakkunniga direk
tören J. L. Ekman uppgjort en driftskalkyl, upptagande tre alternativ för
drift av Sandviks sågverk i olika omfattning; denna kalkyl är bifogad betän
kandet såsom bil. II.
Det sista av nämnda alternativ, vilket är betecknat såsom alt. III, utgår
ifrån att man — såsom även de sakkunnigas majoritet i sista hand har före
slagit — skulle sätta i gång med en rent provisorisk drift på Seskarö och
därvid inskränka sig till en tillverkning av 4,000 stds per år utan tillgodo
görande i någon män av sågavfallet. Därvid har herr Ekman kommit till
det resultatet, att det skulle uppstå en förlust på driften av 89,445 kronor.
Det är inte att förundra sig över, när man skall driva sågverksrörelse på detta
sätt till mindre än halva kapaciteten hos sågverket. De sakkunnigas majo
ritet har sedan föreslagit, att man eventuellt skulle driva sågverket enligt
detta alternativ. Det är alldeles självklart, att domänstj^relsen har måst slå
ifrån sig nied båda händerna för att slippa ifrån en sådan affär. Den om
ständigheten att domänstyrelsen har intagit en sådan ståndpunkt, har sedan
av regeringen åberopats såsom ett bevis för att det är orimligt att överhuvud
ifrågasätta ett återuppagande av sågverksdriften på Seskarö.
Örn jag nu återgår till herr Ekmans kalkyler, vill jag nämna, att han i sitt
alt. I utgår ifrån att verksamheten skulle upptagas i ungefär samma omfatt
ning, vari den bedrevs av det finska bolag, vilket ägde verket och först på
våren 1928 nedlade detsamma. Utav en uppgift i »Aktieägarnes Uppslags
bok» framgår, att under år 1927 — det sista år, då sågverket var i gång hela
året -— tillverkades 9,262 stds trävaror och dessutom av avfallet 5,204 läster
träkol. Alla år från och med 1922 utvisa vinst å rörelsen, även 1928.
Vad vi i motionen utgingo ifrån var just detta herr Ekmans alt. I, som av
ser en tillverkning av 9,000 stds — alltså något mindre än den årliga tillverk
ning, som förut bedrivits vid sågverket i dess nuvarande skick. Herr Ekman
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har emellertid följt Lennart Nordströms kalkyler med avseende å en moderni
sering av sågverket och därvid kommit till det resultatet, att utöver inköpssumman, 75,000 kronor, för en modernisering av själva sågen skulle åtgå ett
sammanlagt belopp av 11,000 kronor och vad brädgården beträffar för an
skaffande av fem transportabla justeringsverk och i smalgatorna mellan stap
larna 1,400 meter rullbanor ett belopp av 56,000 kronor. Dessa ombygg
nadsarbeten anses av dem som förut hava drivit verket vara ganska onödiga,
men vi ha inte velat göra något avsteg från de Ekmanska kalkylerna utan
hava räknat härmed. För tillgodogörande av avfallet såsom sulfatflis skulle
vidare anläggas ett flisverk för en kostnad av 33,000 kronor. Detta gör till
sammans 100,000 kronor. Härutöver tillkommer nybyggnad av pråmar. Dessa
hava upptagits högt och beräknas till ett antal av 40 för en sammanlagd kost
nad av 120,000 kronor. Detta är för övrigt saker, som Seskaröarbetarna av
gammalt äro vana att själva tillverka. Lägges härtill inköpssumman 75,000
kronor, blir det, fortfarande enligt herr Ekmans beräkningar, en anläggningsoch moderniseringskostnad av sammanlagt 295,000 kronor.
Vi hava nu i motionen förutsatt — och utskottet har därvid följt oss •— att
med hänsyn därtill, att enskilt kapital för ögonblicket icke kan uppdrivas och
att arbetarna äro så nödställda, att man icke kan vänta sig, att de från början
skola kunna teckna något kapital, domänstyrelsen skulle driva verket under
några år framåt, sedan det blivit inköpt av staten. Hur ställer det sig då med
avseende å herr Ekmans kalkyler under den förutsättningen, att domänstyrel
sen skall driva verket? För alternativ I — 9,000 stds tillverkning ■— har
herr Ekman kommit till en förlust på inte fullt 19,000 kronor. Åtskilliga,
som hava tagit del av denna beräkning, hava påpekat, att även örn sågverksdriften skulle medföra en årlig förlust till detta belopp, skulle det ju vara
en ren obetydlighet med tanke på den nytta man skulle göra genom att hålla
arbetet uppe i denna gränsbygd och de stora kostnader en avfolkning skulle
medföra. Jag vill emellertid först anmärka, att herr Ekman har räknat med
ett pris på råvaran, som väsentligt överstiger det medelpris, som har erhållits
inom övre Norrbottens distrikt år 1929. Han har räknat med 56 öre per cy
linderkubikfot, medan medelpriset varit 54 V2 öre. Jag skall senare återkom
ma till dessa siffror. Jag menar därför, att även örn man räknar med hans
siffror i övrigt, skulle nog denna förlust på 19,000 kronor bliva täckt, örn
man räknade med något blygsammare pris på råvaran. När herr Ekman gjort
denna kalkyl, har han vidare, förmodar jag, gått ut ifrån, att ett enskilt före
tag skulle driva verket, och därför räknat med en ränta av 6V2 procent på
såväl anläggnings- som förlagskapital. Enligt upplysningar, som jag er
hållit. betalar emellertid domänstyrelsen hos riksgäldskontoret på det drift
kapital, styrelsen behöver, en ränta av endast 4 V2 procent. Det är denna
förskräckligt besvärliga nedjustering av ränteposten i herr Ekmans kalkyl,
som motionärerna och statsutskottets majoritet ha vågat sig på. Detta be
tyder, att den av herr Ekman upptagna räntekostnaden å omkring 112,000
kronor går ned till 77,500 kronor och att således en utgiftsminskning av cir
ka 34,500 kronor uppstår, örn man utgår ifrån den ränta, som i verkligheten
utgår på det av domänstyrelsen disponerade kapitalet. Härigenom täckes
den av herr Ekman kalkylerade förlusten, och det uppstår i stället en vinst
av 15,500 kronor.
Herr Ekman har vidare i sin kalkyl upptagit en årlig amortering av 36,000
kronor. Örn jag nu tänker mig, att domänstyrelen driver detta verk i fyra års
tid och. såsom herr Ekman tänkt sig, debiterar verket ett råvarupris, som lig
ger åtskilligt i överkant i jämförelse med det pris, styrelsen erhöll vid 1929
års auktioner — jag förutsätter givetvis, att örn den sågade. varans pris, sjun
ker, domänstyrelsen även får nöja sig med ett proportionsvis nedsatt råvaru-
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pris — utgör denna amortering jämte vinsten för fyra år 206,000 kronor;
89,000 kronor skulle alltså återstå oamorterade.
Sågverksarbetarna på Seskarö ha nu till ett antal av 150 undertecknat och
till statsutskottet ingivit en förbindelse att gå med på de i vår motion före
slagna avsättningarna av deras löner, därest driften vid Seskarö återupptages. Dessa avsättningar skulle innestå för att bilda stommen till bildande av
ett enskilt företag, som skulle inköpa sågverket och fortsätta driften, därest
domänstyrelsen icke vill fortsätta med densamma efter de fyra årens utgång.
Med en avsättning av 7 procent av lönerna — vilket arbetarna insett vara
förmånligare för dem än att köras omkring från den ena platsen inom riket
till den andra på tillfälliga arbeten eller på nödhjälpsarbeten — skulle den
återstående, oamorterade delen av inköps- och moderniseringskostnaderna för
sågverket bliva täckt, och verket skulle således kunna överlämnas åt såg
verksarbetarna för att dessa själva skulle få fortsätta driften. Vi ha gått
in för detta förslag, därför att domänstyrelsen har emot talet örn provisorisk
drift invänt, att en sådan institution skulle bli permanent. Detta har ut
tryckts av överjägmästaren i distriktet så, att intet är i allmänhet varaktigare
än en provisorisk drift. Tanken bakom detta resonemang torde vara, att så
fort det skulle bli fråga örn att nedlägga driften, skulle sådana sociala hän
syn åter göra sig gällande, att domänstyrelsen skulle vara nödsakad att fort
sätta med denna verksamhet.
Emellertid kan man ju säga, att när då eventuellt ett enskilt företag skulle
komma att övertaga driften, kommer man återigen i den situationen, att man
får betala högre ränta -— kanske 6 V2 procent, som herr Ekman har räknat
med. Jag vill då gå vidare i hans kalkyler för att visa, hur det i själva ver
ket förhåller sig med det där talet örn att man inte kan driva sågverksrörel
sen där uppe utan att samtidigt hava avsättning för avfallet såsom sulfatflis. Det är härvid sulfatflis och ingenting annat som kan komma i fråga,
åtminstone i de resonemang, som hava förts av de sakkunniga och inom stats
utskottet av motståndarna till driftens återupptagande.
Herr Ekman utgår från ett pris av 56 öre per kubikfot barkat timmer; det
obarkade värderar han till 53 1/2 öre. Såsom jag förut nämnt, äro dessa pri
ser åtskilligt högre än de priser domänstyrelsen har erhållit, men jag godtar
dessa siffror. För att avfallet skall kunna säljas som sulfatflis måste tim
ret vara barkat. Detta medför alltså en merkostnad för timret av 2 1/2 öre
per cylinderkubikfot eller för 2,250,000 cylinderkubikfot en merkostnad av
56,250 kronor. Dessutom avgå tillverkningskostnader för kokflis, som herr
Ekman upptagit till 5,000 kronor, eller tillsammans alltså 61,250 kronor.
Vilken inkomst har herr Ekman nu beräknat av kokflisen? Denna inkomst
har han beräknat till 61,875 kronor. Nettoinkomsten på denna sulfatflistillverkning uppgår således inte till mer än 625 kronor, eller mindre än 2 %
av anläggningskostnaden för flisverket, vilken, såsom jag förut nämnt, beräk
nats utgöra 33,000 kronor. Det är självfallet, att det inte alls bär sig att
tillverka sulfatflis vid sågverket.
Jag bär redan anfört, att det gamla företaget tillverkade träkol och, så
länge verket drevs, förtjänade man på denna tillverkning. Av det för träkolstillverkning användbara avfallet vid en tillverkning av 9,000 stds trävaror får
man mellan 4,000 och 5,000 läster träkol. År 1927 tillverkades vid Seskarö
över 5,000 läster träkol. Tillverkningskostnaden för träkol har vid Seskarö
varit 9 kronor per läst. Träkol har senast betalats med 17 kronor per läst på
pråm uppe i övre Norrland. Räknar man med ett pris av endast 15 kronor per
läst, får man i alla fall ett överskott av 6 kronor per läst utöver tillverknings
kostnaden, 9 kronor, vilket motsvarar en vinst av 24,000 kronor. Härtill kom
mer, örn man vill göra en jämförelse, den ränteförlust, som skulle uppstå på
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anläggningskostnaden för flisverket. Går man in för den gamla tillverkningen
av träkol, för vilken alla anordningar finnas, både kolbottnar och kolhus för
förvaring av träkolen, kunna vi således i själva verket räkna med en nettovinst
av minst 24,000 kronor om året. Detta belopp av 24,000 kronor täcker den av
herr Ekman beräknade förlusten, även om man bibehåller räntan vid 6 V2 pro
cent. Även när ett enskilt företag övertager verket och får betala ränta efter
denna procentsats, blir det i alla fall inte förlust.
Herr socialministern har nu också sagt en del goda saker, som man såsom
norrbottning tacksamt måste annotera. Han har talat om den jämvikt, som
bör råda mellan skogsvården å ena sidan och avverkning jämte förädling av
virke å andra sidan. Han har talat örn att han icke gillar, att man i stora
mängder drager ned oförädlat virke från övre Norrbotten till nedre Norrlands
sågverk, för att dessa skola kunna köra dygnet runt och genom ökad tillgång
på sågavfall kunna inskränka massavedsanskaffningen till sulfatfabrikerna.
Gör man emellertid en jämförelse mellan vad som yttras i den kungl, propositio
nen nr 255 örn avfolkning av Seskarö och den kungl, propositionen nr 222 örn
anläggande av en uthamn vid Karl Johans stad, befinnes det, att man i den
förra förklarar det orimligt att driva ett sågverk på Seskarö — det måste läg
gas ned — medan man däremot enligt den senare propositionen anser mycket
goda betingelser föreligga för att en halv mil från Seskarö lägga en sulfat
fabrik, som skulle leva enbart på massaved. Jag tror inte, att man kan behöva
räknas såsom helt och hållet osakkunnig, ifall man något litet reagerar mot
en sådan ekonomisk politik.
Herr socialministern har även anfört ett skäl, som också statsutskottet har
upptagit. Utskottet yttrar följande: »Om man bortser från de rent tillfälliga
vinster, som skulle kunna uppstå för domänstyrelsen å försäljning^av oföräd
lat virke, ela vid försäljningen konjunkturen råkar ligga högre än då det såga
de virket skall säljas, en vinst, som givetvis motsvaras av en förlust, då priser
na gå i motsatt riktning, så borde innehavet av detta sågverk för domänstyrel
sen medföra större trygghet för att vid varje tillfälle utfå ett skäligt netto å
råvaran, allt inför den faktiska monopolisering av den norrländska sågverks
rörelsen. såväl i södra som i övre Norrland, som under den senaste tiden så
starkt utvecklats.» Jag förmodar, att det är detta uttalande, som har gjort, att
herr socialministern har erkänt det olägliga med dessa inköpstruster, som draga
virket från Norrbotten söderut. Om herr socialministern studerar träförädlingssakkunnigas yttrande av år 1922 — bland vilka såsom ordförande satt
nuvarande domänchefens ställföreträdare — skall han finna, att man då, för
att staten skulle få ett skäligt pris för sitt timmer, ansag nödvändigt att icke
blott övertaga och modernisera Lövholmens slipersfaktori i Piteå utan dessutom
bygga två nya sågverk i övre Norrbotten i syfte att staten i sådana fall, då
man inte fick ut skäliga priser för råvaran, skulle kunna själv försäga virket.
Till slut har socialministern åberopat ekonomiska och nationella skäl, som
skulle göra, att det inte skulle vara klokt att industriellt avfolka ^översta delar
na av Norrbottenskusten. Jag förstår inte, hur man med en sådan utgångs
punkt kan komma till att det är orimligt och fördömligt, att man försöker in
billa folk elär uppe, att domänstyrelsen skulle kunna driva sågverket, på
Seskarö med vinst — örn man får tro de av styrelsen åberopade sakkunnigas
kalkyler med justering av den oriktiga ränteberäkningen — tilldess att ett
enskilt företag kan bildas för att övertaga rörelsen. Det är ju så,.att finska
staten har på andra sidan Torne älv på ett par, tre mils avstånd från Seskarö
byggt upp ett stort modernt sågverk med en stor sulfatfabrik för att underlätta
tillgodogörandet av det finska timret i Finland. Detta har förut ägt rum i
mycket liten utsträckning; det finska timmer, som har flottats efter Kemi och
Tome älvar i norra Finland, har förut till största delen gått till sågverken i
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södra Norrland. Om vi nu slå igen det enda sågverk, som finnes uppe i Sven
ska finnbygden — jag räknar inte med de små eirkelsågar, som en och annan
hemmansägare kan ha satt upp efter landsvägar eller järnvägslinjer där uppe —
mäste det ju falla skarpt i ögonen på befolkningen på den svenska sidan, hur
litet den svenska staten i jämförelse med den finska gör för att bereda utkomst
möjligheter för den del av befolkningen, som inte kan leva på jordbruket, och
möjligheter för den jordbrukande befolkningen att få avsättning för sina pro
dukter. Det måste leda därhän, att sympatierna för dem som tala samma språk
på östra sidan örn Torne älv stiga. Det finns en hed del enskilda skogsägare
upp efter Torneälvens svenska sida. Vad är det som hindrar, örn man från de
företags sida, som driva sågverksrörelse där, vill göra någonting för den fennomanska rörelsen, att dessa företag köpa upp virke från den svenska sidan
och anställa utdrivningar på den enskilda skogsmarken på svensk sida samt
att de härigenom göra sig till befolkningens ekonomiska välgörare och därmed
ytterligare binda deras intressen ekonomiskt till den andra sidan gränsen.
Jag tycker för övrigt, att om man är intresserad av att arbetarna skola kän
na sig ett med det företag, där de äro anställda, och även göra sig ekonomiskt
delaktiga i detsamma genom att skaffa sig andelar, och när man talar örn vik
ter av att tillgodose nationella intressen, skall man inte komma med sådant
socialt kvacksalveri som här framlagda avfolkningsprojekt. Det kommer nog
att följa flera sådana projekt efter detta beträffande Seskarö. Vi ha Porjus,
som väl också skall avfolkas, fastän detta samhälle ligger vid vårt lands stör
sta kraftkälla, örn jag medräknar även Harsprånget, och mitt i en skogstrakt,
där det är svårt att komma fram på grund av ruttnande skogsavfall, som skulle
kunna förvandlas till träkol, samt i närheten av världens största järnmalmstillgångar. Ifall det här föreliggande projektet örn avfolkning å Seskarö bifalles, bli väl ett 150-tal arbetslösa i Porjus, vilka med familjemedlemmar ut
göra en befolkning av tillsammans nära G00 personer, även föremål för av
folkning. Därefter få vi väl fortsätta nere i Västerbotten med avfolkning av
andra orter i liknande belägenhet — arbetslöshet och nöd mitt ibland ett över
flöd av naturtillgångar. Det skall nog bli ett mycket arbetstyngt, nytt de
partement, som i framtiden kommer att få sköta örn dessa avfolkningsproblem.
Även om det skulle kunna påvisas en viss förlustrisk med sågverksdriften vid
Seskarö, oaktat herr Ekmans kalkjder inte visa en sådan, därest man räknar
med riktiga räntesatser och tager hänsyn även till andra omständigheter, som
jag här har påpekat, kan jag inte tveka i valet, utan jag måste be att få yrka
bifall till statsutskottets förslag.
Hans excellens herr statsministern Lindman: Herr talman! För denna
fråga bär jag intresserat mig i särskild grad, och jag har därför ägnat mycket
stor uppmärksamhet åt den genom att följa de sakkunnigas förslag, som här
blivit uppgjorda. Jag vill säga, herr.talman, genast från början, att när jag
yttrar mig i denna fråga, så förbiser jag inte på något sätt alla de stora svå
righeter, som äro förknippade med denna befolknings på Seskarö ställning.
De kämpa med utomordentligt stora svårigheter liksom naturligtvis hela den
kommun, vilken denna arbetslösa befolkning tillhör, och vi ha inom regeringen
på alla sätt sökt utfinna några vägar för att komma fram till bästa möjliga
resultat. God vilja att komma till ett resultat har således sannerligen icke
saknats. Men när nu på allvar upptagits frågan örn att igångsätta sågverks
driften på Seskarö, då må jag säga, att den känsla, som jag hade redan från
början av behandlingen av denna sak, att detta var ett äventyrligt företag, har
bekräftats mer och iner, under det ärendets behandling fortskridit. Här talar
man nu också örn att taga upp sågverksdriften efter större linjer än man tidi
gare tänkt sig; den beräknade tillverkningen av 4,000 standards om året skulle
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nu höjas lill 9,000 standards, och förlusten skulle därigenom bli litet mindre.
Bet låter, som örn det vore en mycket enkel sak att taga upp en sågverksdrift
— staten har skogar, här ligger ett sågverk, här finns en befolkning, som be
höver arbete, det är bara att sätta driften i gång. Men, herr talman, örn jag
skulle tänka mig in i att jag som enskild person skulle uppta sågverksdrift i
Norrbotten, skulle det aldrig kunna hända mig, att jag skulle upptaga driften
på Seskarö. Det skulle vara fullkomligt uteslutet, och i detta fall vågar jag
verkligen påstå, att jag kan tala med en viss grad av erfarenhet. Jag skulle
aldrig upptaga driften där och sätta i gång en sådan anläggning med enbart ett
sågverk, vare sig detta vore på 4,000 eller 9,000 standards. Det är icke klokt
efter min mening att göra något sådant, och här har inte heller någon enskild
anmält sig, som på något sätt skulle vilja reflektera på att göra det.
Jag vet inte vad herr Asplund och utskottet räkna med för siffror, men ni
säga. att örn staten släpper till pengarna till billigare ränta, minskas förlusten
med två eller tre tiotusental kronor, och så kan man genom att göra träkol i
stället för att sälja flis ytterligare minska förlusten. Tillåt mig fråga, örn
herr Asplund är sakkunnig på detta område? Jag förstår, att det är på ut
skottets egna beräkningar, som man grundar sig. Man har herr Ekmans kal
kyler. och sedan har man räknat med försäljning av träkol efter de förhål
landen. som gällde, då sågverken tidigare tillverkade träkol. Men skall staten
gå in för att göra en sågverksdrift i Norrbotten, då skall staten först under
söka, var sågverket bör ligga, hur det skall vara beskaffat och hur det skall
anordnas, och örn det skall sättas i samband med pappersmassetillverkning och
annan tillverkning. Man måste utfinna den bästa möjliga metoden för att sta
ten skall kunna överhuvud taget konkurrera med den enskilda sågverksdriften. Det skall vara det mest moderna, det maskinellt bäst utrustade sågverk,
som i denna dag kan anskaffas, och bör kanske ock vara förbundet med en
anläggning för tillverkning av pappersmassa, så att allt avfall kan tillvaratagas
för att användas i sulfatfabriken. Detta är den väg, som många enskilda gått,
men man går inte och tar ett gammalt sågverk, låt vara att det inte är så för
färligt gammalt och dåligt, inte ens örn man får det till skänks, för att där
sätta i gång med en sågverksdrift. Det är ett fullkomligt felslut, som efter
min mening statsutskottet här kommit till, och statsutskottet vill föranleda
riksdagen att fatta ett beslut, som kommer att för riksdagen medföra mycket
betänkliga konsekvenser. Jag talar då inte alis om frågan, huruvida staten
skall bedriva sågverksrörelse och pappersmassetillverkning, utan jag talar örn
frågan, huruvida den jast pål detta ställe skall upptaga en sådan drift. Detta
kommer, herr talman, att sluta med att staten får upprätthålla denna drift,
vare sig det sker medelst kontant bidrag eller genom att staten skall leverera
virke till sågverket till billigare pris än staten annars kunde få.
Beträffande det tal, som herr Asplund för örn att man här skall begagna till
fället att intressera arbetarna själva för att bli delägare i industrien, får jag
verkligen säga, att örn herr Asplund, som är en god socialdemokrat, visste,
hur förfärligt illa han talar för dessa arbetares sak, när han säger detta, så
skulle jag aldrig tro, att han sade det. Han gör dem, om han får denna tanke
realiserad, ingen nytta, utan han kommer att inleda dem i förluster, som an
tingen de få bära själva eller, vilket också är möjligt, statsverket får vidkän
nas, ty örn dessa arbetare blivit förledda att bli delägare och förlora på detta,
så kan ju inte staten bara se på, utan dessa arbetare skola väl då på något sätt
honoreras av staten.
Jag vill säga, herr talman, att i detta fall jonglerar man med siffror på grund
av beräkningar, om vilka man icke säkert vet, om de komma att slå in. Så är
t. ex. fallet i fråga örn sulfatflisen och träkolen — det tycks ju vara herr
Asplunds tanke, att man skulle producera träkol i stället för att sälja sulfat-
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flis. Varför blir sulfatflisen så oekonomisk i detta fall. Jo, därför att man
inte har någon pappersmassefabrik i närheten att leverera till. Men nog vet
åtminstone varenda mäninska, som har med järnverk att göra, att träkolningen
i Norrland är i oerhörd grad på tillbakagång, därför att de flesta sågverk fun
nit med sin fördel förenligt att lägga ned träkolningen och i stället använda
avfallet på mera ekonomiskt sätt. Träkolningen är sannerligen ingenting att
stå. efter, även örn herr Asplund kan räkna ut, att det finns kolbottnar, där det
tidigare kolats till det och det priset. Vad veta vi för övrigt örn kolprisen örn
ett eller två år med järnhanteringens läge i detta land? Vi veta ingenting där
om. Och vad veta vi om sågverkshanteringens utveckling? Herr Asplund, som
studerar detta, är naturligtvis fullt bekant med, hur det gått med prisen på
våra sågvaror. De ha gått ned mer och mer. Herr Asplund känner till hela
den stora historien med exporten från Ryssland, som klämt ned prisen för den
svenska såghanteringen, och han borde också veta, att vad som nu uppehåller det
hela inom trävaruindustrien, det är pappersmassetillverkningen, även om just
för närvarande pappermassepriserna äro låga. Hellre iln att lägga ett sågverk
på 9,000 standards här uppe på ett sådant olämpligt ställe som detta, borde man
väl, örn staten nu skulle vilja göra det, bygga ett sågverk på fasta landet, där
det åtminstone finns tillgång på järnväg och avsättning för avfallet och även
örn det vore förbundet med dryga kostnader flytta över dessa personer dit. Det
ta vore oändligt mycket bättre från statens synpunkt, och jag vill säga, att i
detta fall skulle man kunna göra ganska stora uppoffringar, hellre än att för
fara såsom här är föreslaget. Jag vill minnas, mina herrar, att utskottet i fjol
sade — det står återgivet här — att gent emot de alternativt framkomna yr
kandena om. igångsättande av en statlig sågverksdrift på Seskarö kunde in
vändas att, i den mån överhuvud en statens träförädlingsindustri funnes böra
igångsättas, det vore önskligt, att detta kunde ske under gynnsammare betingel
ser för en rationell framtida drift än de som här torde föreligga. Nu skulle
sålunda statsutskottet vara berett att göra detta, i motsats mot vad som sades
i fjol, allenast därför att här föreligger ett nödläge för dessa människor, vilket
vi alla erkänna och beklaga. Endast därför att detta nödläge föreligger, skulle
statsutskottet vara berett att gå in för icke en provisorisk utan en mera stadig
varande drift av ett sågverk på en olämplig plats. Jag menar, att skall något
göras, bör det göras ordentligt, och jag vill säga, herr talman, en sak till:
jag har med. egna ögon haft tillfälle att bevittna, hurusom vid både sågverks
drift och drift av pappersmassefabriker det i våra dagar gäller att ekonomi
sera på örena. Arbetslönerna får man inte ner. Det gäller då att minska
kostnaderna för tillverkningen, och detta betyder, att man år efter år får t. ex.
i de större pappersmassefabrikerna lägga ned hundratusentals kronor för att
kunna spara in en eller två kronors produktionskostnad på tillverkningen. Det
ta är den rationalisering, som vi så ofta föra på tal i våra dagar, den rationa
lisering, som även sågverksindustrien och pappersmasseindustrien gått in för,
och detta är den enda vägen att kunna få båda dessa verksamhetsgrenar att
bära sig och bli lönande. Men det slags drift, som här ifrågasättes, är för
kastlig och stridande mot allt som kallas rationalisering och ekonomisk drift.
Alla myndigheter, herr talman, ha avstyrkt detta förslag. Alla myndighe
ter ha avstyrkt det, och länsstyrelsen har ju varit mycket betänksam mot det.
Och jag kan tillägga, att länsstyrelsen eller åtminstone landshövdingen i Norr
bottens län nu menar, att sedan man beslutat i riksdagen att anlägga en hamn
vid Karl Johans stad, så att man där får sysselsättning för arbetare, är även
hans sista utväg, upptagandet av denna sågverksdrift bär, icke nödig. Herr
Asplund har icke någon med sig utom sina kolleger, som medverkat med honom
i utskottet, och de, som eventuellt här i riksdagen vilja följa honom. Ifrån
sakkunnigt håll har han icke någon nied sig. Jag vill tillägga, att när det var
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fråga om att upptaga denna sågverksdrift, satte de kommitterade det som det Äng. arbetssista alternativet, men jag vill påpeka, att två av de mest sakkunniga — överjägmästare Wallmark och disponent Ekman — bestämt reserverade sig emot
(Forts ) ’
att vidtaga en sådan åtgärd som denna.
Herr talman! Jag är tillfullo förvissad om att staten här måste ingripa
för att hjälpa denna nödställda befolkning. Det måste göras något för den,
och regeringen har ju föreslagit, hur man skall göra. Man vill bereda dem
arbetstillfällen och möjlighet att kunna flytta därifrån. Staten är och vill
vara beredd att göra uppoffringar, för att de skola kunna komma därifrån. I
allt vad jag nu sagt ligger icke, att man icke vill hjälpa dem och skapa dräg
ligare förhållanden för dem. Men jag måste upprepa ännu en gång, att det får
inte — ja, det bestämmer inte jag — men det bör inte och borde inte ske på så
lösa boliner, som här framkommit genom att statsutskottet självt satt sig att
göra vissa kalkyler örn hur man skall kunna sätta i gång med en sågverksdrift
på Seskarö, grundad på vissa lägre ränteberäkningar, och på tanken, att man
skall göra träkol i stället för att sälja flis och sådant. Detta vore, herr tal
man. efter min uppfattning, att inleda staten på någonting, som skulle vara
synnerligen tråkigt för oss i framtiden.
Herr Hansén: Herr talman! Innan jag med några ord går att beröra den
föredragna punkten, känner jag ett behov av att i dessa riksdagens sista tim
mar till kammarens ärade ledamöter uttala ett varmt tack för det tillmötes
gående och den välvilja, som under den gångna riksdagen visats i en hel del av
de frågor, som beröra Norrbotten, antingen nu dessa förslag framlagts av
Kungl. Majit eller genom enskilda motioner. Jag vill tillägga, att jag vet,
att denna tacksamhet delas av länets befolkning i vidaste kretsar, och jag be
höver icke påpeka, att jag med detta tack icke ett ögonblick avser att framprovocera någon känslostämning i den föreliggande frågan. Det är självfal
let, att den skall behandlas efter sin sakliga innebörd, ehuru jag i detta sam
manhang velat ge uttryck för min tacksamhet för den behandling förut av
gjorda Norrbottensfrågor fått.
Den nu föredragna punkten lägger fram ett problem, som visserligen lokalt är
förlagt till Norrbotten, men vars lösning innebär ett bekymmer för hela staten.
Det föreligger nu två alternativ, enligt vilka denna bekymmersamma. fråga
skulle lösas. Det ena är avfolkning av ön, och det andra är det motionsvis
framförda och av statsutskottet tillstyrkta förslaget om upptagande av sågverksdriften därstädes. Jag tillät mig redan i fjol säga, då denna fråga behand
lades, att jag var beredd att anmäla min tillfredsställelse, örn riksdagen kunde
påvisa sannolika skäl för att man skulle kunna på annan ort i landet bereda
dessa arbetare utsikt till arbete och försörjning för sig och sina familjer, och
jag tillät mig uttala den förmodan, att befolkningen på Seskarö också skulle
finna sig i en sådan åtgärd. Jag efterlyser då med skäl i den föredragna och
åberopade utredningen några vägar, på vilka problemet skulle lösas efter dessa
riktlinjer, men förgäves skall man där söka några andra uppslag än att man
skulle upprätta en utomordentlig arbetsförmedling. Är det någon av herrarna
som tror, att man skall kunna under nuvarande konjunkturer med överflöd på
arbetskraft på alla håll i landet på ett tillfredsställande sätt förflytta 250 ar
betare med deras familjemedlemmar och bereda dem stadigvarande sysselsätt
ning och existensmöjlighet? Det synes mig så uppenbart, att detta är omöjligt,
att man knappast behöver spilla ord på den saken.
Problemet löses således icke. örn man bifaller Kungl. Maj:ts förslag. Då
återstår frågan: på vad sätt bör man gå tillväga? Vi ha anvisat en väg.
Man har sagt, att den är förlustbringande och dyrbar. Enligt det föreliggan
de materialet är det klart ådagalagt, att det kungliga förslaget innebär större
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förluster för statsverket än som skulle uppstå genom sågverksdriften även

å°Seskard. efter de Ekmanska kalkylerna. Men icke nog med detta. Man har att räkna
(Forts.)

' med konsekvenserna av avfolkningen. Man har räknat med att inlösa arbetar
nas bostäder, men därmed är det inte nog. Det gäller en kommun, som är
pressad till det yttersta, med en skatt på inemot 40 kronor per bevillningskrona, som byggt kyrka och skolhus på Seskarö. Det är väl ingen som tror,
att det inte blir nödvändigt för staten att lösa in även dessa byggnader. Och
sedan har man kvar jordbruksbefolkningen på fastlandet, som förlorar sitt
enda avsättningscentrum för sina produkter, vilket arbetsplatsen på Seskarö
varit.
Jag skall inte göra mig tili tolk för någon optimism örn några lysande resul
tat av sågverksdriften. Jag vill icke måla det ljusare än att jag medger, att
det kan finnas sannolikheter för att sågverksdriften kommer att medföra någon
förlust för statsverket. Men det är alldeles uppenbart för den, som vill läsa
utredningen och bygga på utredningen — icke de siffror, som vi motionärer
prestera — att den förlust., som uppstår genom avfolkningen, blir större än
den, som uppstår genom sågverksdriften. Och därtill kommer, att man icke
heller har sannolika skäl för att tro att avfolkningsprojektet skall kunna lö
sas och att man övervinner de ur social synpunkt betänkliga konsekvenser, som
det har att förflytta en befolkning, som är rotfast i sin födelsebygd och som
är av finsk härkomst. Vi ha erfarit här i landet, vad det betyder att flytta
en befolkning och sätta örn den i annan jordmån. Jag tror mig kunna säga,
att spåren förskräcka och icke mana till ett upprepande.
Hur vi se på saken, vi, som göra anspråk på att känna till förhållandena på
orten, kunna vi icke finna, att den väg, som här är föreslagen av Kungl. Majit,
nämligen avfolkning, löser problemet. Den metoden flyttar endast fram proble
mets lösning ett eller annat år, men alldeles säkert är, att vi då ha befolknin
gen kvar på Seskarö. Jag erinrar örn att under den utredning, som pågick i
fjol, tillskrevos praktiskt sett samtliga arbetsgivare inom träindustrien i landet
från kommitténs ordförande med anhållan att flera eller färre arbetare måtte
beredas sysselsättning. Resultatet blev, att icke en man togs emot. Tror man
då, att det med nuvarande konjunkturer finns bättre möjligheter? För min
del anser jag det uteslutet.
Vi, som fört fram motionen och strida för detta, göra det icke därför att det
är en Norrbottensfråga. För min personliga del skulle jag gärna ha varit
med örn att avfolka Seskarö, örn det funnits någon möjlighet att bereda be
folkningen arbete och existensmöjlighet på annat håll, men då den möjligheten
icke synes föreligga, ser jag ingen annan utväg än att yrka bifall till utskot
tets hemställan.
Herr Hagman: Herr talman, mina herrar! Den åtgärd, som föreslås i
Kungl. Majis proposition och i reservationen till utskottets nu föredragna ut
låtande, är verkligen en åtgärd, som är så pass uppseendeväckande, att man
kan förstå, att mycket olika synpunkter göra sig gällande, när det är fråga
örn att godkänna eller förkasta det föreliggande förslaget. Det har nämligen
inte förekommit vid något tillfälle sedan 1914 -— den tidpunkt då statsmak
terna i vårt land överhuvud taget första gången började befatta sig med ar
betslösheten och dess problem — att ett sådant förslag legat på hordet. Då
jag var medlem i den s. k. Seskarökommittén, har jag ansett nödvändigt att
här säga några ord såsom förklaring till den ståndpunkt jag kommer att inta
vid den votering, som väl vid debattens slut kommer att äga rum.
Jag bibringades i kommittén den uppfattningen, att den tiden är förbi, då
man med nuvarande priser på sågverksindustriens produkter kan räkna med
någon produktion av trävaror på Seskarö med utsikt till att denna verksam-
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het kunde gå ihop. Platsen är alltför olämpligt belägen, sågverket är gam
malt, delvis omodernt, och produktionen är för liten. Men den kanske viktiga
ste orsaken är, som också härvidlag sagts, att man icke kan få till stånd den
förädling av avfallet, varpå praktiskt taget hela vår sågverksindustri för när
varande vilar. Prisen på sågvaror äro ju fallande, och även för massaindu
strien äro utsikterna icke lysande för närvarande. Nu skulle ingen högre än
jag önska, att detta sågverk kunde komma till stånd med utsikt till fortsatt
verksamhet, ty detta vore onekligen det enklaste sättet att lösa de stora och
svåra problemen där uppe. Men jag tror, att örn man sätter i gång det _på
ett eller annat sätt, framflyttar man endast den tidpunkt, då samma obehagliga
situation föreligger som i dag, för såvitt icke en stark prisstegring kommer att
äga runi på trävaruindustriens produkter. Det är å andra sidan omöjligt att
säga, huruvida en ifrågasatt evakuering kommer att lyckas, därför att man
kan faktiskt inte på förhand säga: »Här finns plats för fem man, där för
tio; det är bara att resa dit, så betalar staten kostnaderna.» Evakueringen är
naturligtvis ett ytterst komplicerat och svårt problem, som kommer aftaga
mycket lång tid i anspråk. Kommittén kom emellertid efter mycket ingående
överväganden till den uppfattningen, att trots de svårigheter, som här äro an
tydda, är det ingenting annat att göra, och man pekade då på vissa andra ar
beten: hamnen i Haparanda och eventuellt järnvägsanläggningen Morjärv—
Kalix, som man kunde använda som sysselsättning under den tid, evakuerin
gen kunde ta. Nu har riksdagen beslutat anlägga hamnen i Haparanda, och
det hade verkligen varit önskvärt, att statsutskottet ställt sig något välvilli
gare även till den ifrågasatta förbindelsen mellan Morjärv och Kalix.
dag begagnar tillfället att säga, att Norrbotten och dess trävaruindustri be
finna sig för närvarande i ett verkligt bekymmersamt läge. Ett annat, mindre
sågverk däruppe torde komma att nedläggas under den närmaste tiden, och vid
två andra sågverk där, vid sidan av Karlsborgs där staten är intresserad, Båt
skärsnäs och Axelsvik, ser det ut som örn driften komma att inställas vissa
tider på året, därför att dessa sågverks ägare icke kunnat få tillräckligt med
råvaror för driftens kontinuerliga gång under hela året, och då kommer även
här ett mycket starkt hjälpbehov att föreligga.
Det har i propositionen och även av Seskarökommittén påvisats, vari svårig
heterna bestå och att någonting måste göras för att råda bot för dem. Svå
righeterna bestå ju ytterst däri, att en del av övre Norrlands råvaror dragas
söderut till där närbelägna verk, och så står man utan däruppe. I Finland
har man ett annat system. Där subventionerar staten sågverken genom lägre
virkespris och håller på det sättet verksamheten i gång. .
På här i korthet anförda skäl måste jag, trots de svårigheter — jag begag
nar tillfället att här ännu en gång framhålla dem -— som föreligga vid evakue
ring, med hänsyn till den inblick i frågan, som jag fick i Seskarökommittén,
och med hänsyn till den ståndpunkt, vi där till sist kommo fram till, vid en
eventuell votering lägga min röst för bifall till Kungl. Maj :ts proposition.
Herr Berggvist: Herr talman! Seskaröproblemet är en mycket bekymmer
sam fråga, och det är ingalunda lätt att finna en tillfredsställande lösning där
på. Men ett är visst, att vilken väg man än väljer för dess lösning, kommer
den att medföra avsevärda utgifter för statsverket. Enligt Kungl. Maj:ts för
slag skulle det krävas 335,000 kronor för att dels ge flyttningshjälp åt befolk
ningen till andra arbetsplatser och dels inlösa deras bostäder. Därtill komma
med nödvändighet också flera andra utgifter, örn ön evakueras. Man måste
t. ex. räkna med att skoldistriktet gör anspråk på ersättning av staten för de
skolhusbyggnader, som finnas där och som sedan komma att stå tomma. Där
kan man beräkna en utgift på 150,000—200,000 kronor. Sedan får staten
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sörja för befolkningen under den tid, evakueringen pågår, ock detta torde icke
komma att belöpa sig till mindre belopp än omkring 300,000 kronor. Sålunda
blir, enligt Kungl. Maj :ts och reservanternas förslag, lösningen ganska dyrbar.
Örn man återigen följer utskottets förslag, kommer visserligen detta också
att kosta pengar. Det kräves först och främst ett belopp, beräknat till 300,000
kronor, för inköp av och iståndsättande av Sandviks sågverk, och sedan kom
mer det givetvis också att krävas fortsatta kostnader. Detta böra utskottet
och representanterna för Norrbotten icke söka fördölja.
Men då gäller det att se till, vilken lösning, som kan vara bäst. Ser man
på det förslag, som Kungl. Majit framställt och reservanterna förordat, så
söker man förgäves någon bestämd och fast hållpunkt däri. Det pekas icke
på någonting, som man kan hänvisa arbetarna till, annat än arbetsförmedling
och vaga förhoppningar förutom de tillfälliga arbeten, som en del av befolk
ningen till en tid kan få vid anläggningen av hamnen i Karl Johans stad. Men
när man säger, som reservanterna göra i betänkandet, att berättigade förhopp
ningar kunna få hysas, att i de vidsträckta kronoskogarna i Norrbottens län
skall kunna erbjudas lämpliga arbeten i betydande utsträckning icke endast
vid avverkningarna utan även i form av röjningar, gallringar etc., så är detta
mycket ovissa förhoppningar. Vi ha på skogarna kronotorpare och kolonister
och i byarna inhysingar och lösa arbetare, som behöva detta arbete, och det
räcker inte ens till för dem i full utsträckning. Skall man nu skicka dit hela
den befolkning, som bor på Seskarö, blir det nog stor trängsel örn arbetet i sko
garna där uppe.
Utskottet återigen pekar på ett bestämt arbete. Det säger: vi skola söka
bereda arbetarna tillfällen att få arbeta vid ett sågverk, som finns på ön, där
man upptar en provisorisk drift. Denna drift skall ombesörjas av staten och
lämna arbetarna tillfälle att där förtjäna sitt dagliga bröd.
Nu invänder man emellertid mot detta, att det måste anses vara ett otidsen
ligt, opraktiskt och oekonomiskt förslag, eftersom ju tendensen i stället går i
den riktningen, att sågverk nedläggas på flera ställen i Norrbotten, därför att
de icke bära sig. Herr statsministern har nu också sagt, att det aldrig skulle
falla honom in att såsom industriman upptaga sågverksrörelse på Seskarö.
Ja, det är nog alldeles riktigt, att örn man ser saken ur ren affärssynpunkt,
det icke kan vara någon idé att upptaga sågverksrörelse på Seskarön för när
varande. Därför ha inte heller några privata spekulanter anmält sig för så
dant ändamål. Men vi få komma ihåg, att det är en väsentlig skillnad mellan
en industri, som går ut på att bereda vinst på företaget och ränta på kapitalet,
och ett företag, som avser att bereda arbetstillfällen åt en arbetslös befolk
ning, för vilken man icke kan anvisa något annat arbete.. Här kan man inte
anlägga dessa strängt ekonomiska synpunkter, utan det blir andra synpunkter,
som måste komma i betraktande.
Om man sedan jämför utskottets förslag med Kungl. Maj:ts eller reservan
ternas ur rent humanitär synpunkt, måste man väl säga, att utskottets för
slag har ett avgjort företräde. Befolkningen älskar den ö, där den bor. Den
vill gärna stanna kvar där och få tillfälle att vinna sin utkomst, där de flesta
växt upp och vant sig att leva. Nu bör man väl, utan att därför behöva gå
under den där något nedsättande beteckningen »känslotänkare», ändå få anse
att man inte skall rycka upp en befolkning ur hemortens mark, förrän detta
visat sig alldeles nödvändigt, men enligt det förslag, som Kungl. Majit har
framlagt och som reservanterna förordat, skulle befolkningen icke .kunna få
stanna kvar, utan den skulle utan att absolut nödtvång föreligger skickas ut i
det ovissa, hit eller dit, utan att veta vart.
Nu säger man också, att utskottets förslag skulle komma att invagga befolk
ningen i falska förhoppningar. Den skulle invaggas i den förhoppningen, att
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den finge stanna kvar för framtiden, men det skulle visa sig, att dessa för
hoppningar förr eller senare slogo fel. Ja, det är möjligt, att det ligger nå
gonting i detta, men det är inte så alldeles säkert. Utskottet har påpekat, att
möjligheterna att få driften att någorlunda gå ihop icke alldeles äro uteslutna,
och efter vad den förre disponenten för Sandviks sågverk, herr Suopanki, ytt
rat, finnes det enligt hans erfarenhet icke så ringa utsikter, att driften skulle
någorlunda bära sig och åtminstone icke gå med någon avsevärd förlust. Där
om kan jag naturligtvis icke döma, men jag vill i alla fall peka på, att det
finns folk, som känna förhållandena och icke äro så pessimistiska som reser
vanterna.
Beträffande invaggningen i förhoppningar undrar jag, örn inte reservationen
just invaggar i falska förhoppningar, när den säger, att man kan hysa berät
tigade förhoppningar örn att kunna bereda befolkningen arbete i skogarna. De
förhoppningarna tror jag komma att i stort sett slå fel och visa sig vara falska.
Jag skall nu i riksdagens sista timma icke upptaga tiden längre utan in
skränker mig till det jag sagt och yrkar bifall till utskottets hemställan i denna
punkt.
Herr Asplund:

Herr talman!

Jag skall för ögonblicket avstå från ordet.

Herr Kvarnzelius: Endast några få ord. Det har ju varit en kommitté
tillsatt, som undersökt, vilka möjligheter det finns att kunna bringa hjälp åt
Seskarö. Det är ju en i och för sig tämligen exceptionell åtgärd redan detta,
att en kommitté tillsättes enkom för ett sådant ändamål, särskilt i vår tid, när
det ena sågverket efter det andra lägges ned, därför att sågverksdrift enbart
icke längre är lönande. Det finns en massa sågverk från Hudiksvall till Hapa
randa, som lagts ned, därför att de icke hade en kombination av sågverks
drift och massatillverkning. Att under sådana förhållanden tänka sig att på
en av de mest olämpliga platserna taga upp driften vid ett sågverk, som legat
nere och som givetvis är till betydande grad förrostat, kan knappast vara
lämpligt. Det är alldeles ofrånkomligt, att dessa verk, så snart de ligga
nere något år, bli betydligt försämrade, och det tarvas betydande medel för
att få dem någorlunda i stånd. Både pannor, maskiner och allt det övriga
skall sättas i stånd. Alla pråmar, som funnits där, ha förts över till Finland,
då driften lades ned där uppe. Det blir att bygga nya pråmar. Det blir så
ledes att även i detta avseende skaffa en ny utrustning. Ja, mina herrar, att
under sådana förhållanden tänka sig, att det skulle kunna bli någon som helst
möjlighet att få debet och kredit att gå ihop, även örn man bortser från alla
räntor på de kapital, som staten offrar, det är enligt min uppfattning utan
vidare uteslutet.
Örn man ser på sammansättningen av den kommitté, som haft att förbereda
detta ärende, finner man ju, att det finns en klar majoritet, som varit mycket
välvilligt stämd till varje tänkbar åtgärd för att göra det så bra som möjligt
för arbetarna däruppe. Landshövding Gärde måste naturligtvis redan från
början lia varit inställd på att göra någonting av bestående värde, och herr
Hagman, som nyss hade ordet här och som nödgades yrka bifall till Kungl.
Maj :ts förslag, har också fått studera sig in i frågan. Sågverksarbetarnas
förtroendeman Lindberg från Gävle, den främste bland sågverksarbetarnas
förtroendemän och en mycket besinningsfull och klok karl, har satt ett åter
upptagande av driften vid Seskarö som det sista alternativet av alla tänkbara
möjligheter. Det kommer att gå som hans excellens herr statsministern sade,
att när något eller några år ha gått, står man precis på samma ställe. Man
har då årligen fått offra lika mycket pengar antingen genom att sälja virket
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till underpris eller genom direkt statsbidrag, som man nu skulle få göra för
att få dessa arbetare över till annan verksamhet, och det finns möjligheter till
en sådan annan verksamhet av oanad omfattning i de norrländska skogarna,
under förutsättning att de endast vilja bekväma sig till att taga dessa arbeten.
Naturligtvis kan det för en sågverksarbetare vara förenat med svårigheter att
fara från ön och ge sig upp i skogarna. Men jag kan inte se, att det finns
någon annan möjlighet. Jägmästare Ronge, Kramforsbolagets skogschef, har
givit ut en avhandling, i vilken han på ett övertygande sätt visar, att det finns
plats för 15,000 arbetare i de norrländska skogarna utan att man behöver taga
bort något arbete för de skogsarbetare, som finnas i de norrländska skogarna i
övrigt. Det behövs mycket mera arbetskraft än den, som finnes där, och det
finns sålunda möjligheter. Jag medger naturligtvis, att det är förenat med
svårigheter för arbetarna att kunna gå över från sågverksarbete till skogs
arbete, men det är inte mera än vad sågverksarbetarna i Sundsvallsdistriktet
gjorde under den tid, då jag var där uppe. Då praktiserade de årligen, att
de gingo upp till skogarna under vintern och kommo tillbaka till sommaren.
Här skulle arbetarna i främsta rummet kunna vara i skogarna örn sommaren,
då de klimatiska förhållandena äro bättre. Det bör sålunda inte vara omöjligt
för dem, under förutsättning att de själva vilja på något som helst sätt reflek
tera på någon annan sysselsättning än just detta arbete på Seskarö.
Vi hava i vår reservation givit den anvisningen, att örn arbetslöshetskommissionen bleve inriktad på att hjälpa till här uppe, och man därvid även in
riktade sig på att taga domänverkets tjänstemän till hjälp, så att det skedde
under domänstyrelsens regim, skola vi kunna få möjligheter att placera varje
arbetare, som har förutsättningar att kunna gå ut i skogsarbete.
Att under sådana förhållanden nu gå in för att — på sätt utskottet före
slagit —- sätta i gång sågverksdriften där uppe, har jag för min del omöjligt
kunnat vara med örn, utan jag har nödgats jämte några andra av kamrarnas
ledamöter avgiva en reservation, till vilken jag nu, herr talman, ber att få yrka
bifall. Detta mitt yrkande innebär detsamma som yrkande örn bifall till
Kungl. Maj:ts proposition.
Herr Rydén: Det är klart, att det är mycket svårt för de ledamöter av
statsutskottet, som inte hava lokalkännedom och som inte äro affärsmän, att
kunna bilda sig en uppfattning av ett så verkligt svårt ämne som detta. Jag
har för min del till slut måst komma till den meningen, att Kungl. Maj:ts för
slag ur allmän synpunkt är mindre tillrådligt än det, som utskottsmajoriteten
har enats örn.
Jag åhörde med uppmärksamhet herr statsministerns anförande, och det
gjorde i någon mån intryck även på mig; men så vitt jag kunde fatta var det
en sak, som han i sitt resonemang utelämnade, nämligen att det inte är fråga
örn att ur ren affärssynpunkt starta eller skapa någon ny industri. Gällde det
den saken, tror jag, (let är fullkomligt rätt, att man inte borde gå den vägen.
Men det togs inte hänsyn till, att i den ena vågskålen ligger risken att få hålla
driften uppe och i den andra en hel rad av hjälpåtgärder och andra besvärliga
saker, som följa med Kungl. Maj :ts förslag. Då hålla inte, enligt mitt för
menande, kalkylerna, i varje fall inte örn man ser saken humanitärt och so
cialt. Det kan tänkas, att detta sågverk kommer att bära sig, om konjunk
turerna bli gynnsamma, men det kan också tänkas, att det blir förluster. Men
så vitt jag kunnat erfara, blir det inte så stora förluster, som komma att följa
med ett uppehållande av driften. Men vad som är alldeles säkert, är, att örn
man går på Kungl. Maj:ts förslag, måste det beviljas mycket betydande an
slag för denna avfolkning av ön. Det stannar inte vid de 355,000 kronor, som
det nu närmast är fråga om, utan det måste bli understöd under hela evakue-
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ringstiden. Människorna kunna ju inte svälta ihjäl. Kommunen har 41 kro
nor i kommunalskatt och är därtill skuldsatt för skola och kyrka. Staten är
visserligen inte juridiskt skyldig därtill, men örn staten har moraliskt erkänt
sin skyldighet att lösa en del av husen, lär man väl inte kunna komma att
undgå att ersätta skolor och andra allmänna byggnader, som äro byggda ge
nom skuldsättning av denna utomordentligt skattetjuigda och skuldsatta kom
mun. Det kan bli fråga örn miljoner — det vet man inte — men i varje fall
örn hundratusentals kronor för staten och så får man tänka på hela denna
kategori av arbetare, som ryckts upp från sina hem och flyttats över i en an
nan miljö, där de kanske inte kunna beredas arbete, på vilket de kunna kom
ma att få sin bärgning.
Lägger man sålunda i ena vågskålen den risk staten löper, örn sågverket
går med förlust, och å andra sidan kostnaden i pengar och allt elände evakue
ringen för med sig, har jag inte funnit det möjligt, herr talman, att gå någon
annan väg än att yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr Bosén: Herr talman! Herr statsministern nämnde, att det inte går att
bedriva sågverksrörelse annat än i samband med sulfatfabrikation.
När riksdagsmännen i somras reste med ångaren Haparanda från Karlsborg
till Seskarö, passerade de ett par bogserbåtar med stora mängder virke på
släp. Landshövdingen i länet, som deltog i riksdagsresan, blev tillfrågad, vart
man forslade det virke, som fördes förbi Seskarö. Han svarade då, att det
fördes till olika orter nedåt landet. Det är inte, som socialministern sade,
endast till södra Norrland, som virket fördes, utan landshövdingen påstod, att
det i vissa fall forslas ända ned till Västervik och Halmstad. Kan man bog
sera virke från Tornedalen till Västervik och Halmstad, där jag inte tror, att
det finns några sulfatfabriker, för att där förädla virket, lär det väl också
kunna gå för sig att förädla det redan vid Seskarö.
Vidare sade herr statsministern, att kosta vad det kosta vill, så måste ett
sågverk som detta flyttas till fastlandet. Varför har man då inte flyttat sta
tens sågverk på Lövholmen? Detta lär arbeta oberoende av sulfatfabrikatio
nen. Ett av landets allra förnämsta sågverk, Norrbyskär, ligger inte på fast
landet, och jag tror inte, att det någonsin varit tanke på att flytta det över
till fastlandet.
Herr Kvarnzelius lovade Seskaröboma guld och gröna skogar, örn de ville
arbeta i skogarna; men där finns, såvitt jag vet, inte tillräckligt med arbete
nu för kronotorparna och kolonisterna. Riksdagen beslöt i förra veckan på
grund av enskild motion att begära en utredning örn bättre skogsvård i Norr
land. Det var ingen dag för tidigt. Många gånger ha framställningar i den
na riktning förut gjorts, inte minst av statsrevisorerna för en hel del år sedan.
Men Seskaröarbetama kunna inte vänta på denna utredning, ty de äro ut
svultna.
Det går inte an, att staten avfolkar ett helt samhälle, ett samhälle, där min
ärade granne till vänster för ett halvt år sedan invigde en ny kyrka och där
det även finnes skolor och bo 1,200 människor, ej blott arbetare utan många
andra. Vi hava en svenskbyhistoria och ha avfolkat en by i ett annat land.
Men jag tror, att det är sämre, örn vi avfolka byar hemma i vårt eget land.
Svenskbyaffären berör icke så många människor som på Seskarö, men den
kostar landet ofantligt mycket större summor än här kan bli tal örn. Jag vill
säga herrarna på regeringsbänken att det icke är lämpligt att arbeta för och
offra pengar på den avfolkning som nu föreslagits.
Jag kan, herr talman, inte förstå annat än att då den finske ägaren -—■ som
av ett eller annat skäl, som jag inte skall inlåta mig på, nödgades flytta hem
till sitt land — kunde driva sågverket med en vinst av över 50,000 kronor
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om året, så böra vi kunna driva det, så att det åtminstone inte blir någon för
lust. Men även örn det skulle bli någon liten förlust, kan den aldrig bli så
stor, att det inte blir dyrare att försörja dessa människor, sedan vi fört dem
ifrån Seskarö. Ty vi bli inte av med dem genom att hänvisa dem att söka ar
bete på andra orter. Ingen har ännu kunnat visa, varest dessa orter finnas, och
ingen kan heller göra det.
Jag her, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
I herr Roséns yttrande instämde herrar Granström, Carl Carlsson, Norling
och Johan Peter Johansson.
Herr Tamm: Herr talman! Jag har endast begärt ordet för att få göra ett
påpekande, då annars ett missförstånd lätt kan uppstå.
Förhållandet är nämligen det, att man skulle kunna tro av diskussionen, att
örn en sågverksrörelse nu startas på Seskarö, därmed hela denna befolkning
skulle vara hjälpt. Så är emellertid inte förhållandet. Ty även efter det al
ternativ, som motionärerna gått fram för och som statsutskottet förordat, blir
arbetet stadigvarande endast för halva befolkningen eller 125 familjer. Det
blir alltså en stor del av befolkningen, som ändå måste placeras på andra ställen.
Herr Berggvist: Herr talman! I anledning av vad herr Tamm upplyste,
skall jag be att få meddela, att örn det upptages en tillverkning av 9,000 stan
dards, får varenda man, som lämpar sig för arbete vid sågverket, arbete där.
De andra äro sådana, som inte kunna räknas till sågverksarbetarna.
Herr Ernfors: Jag ber bara att få gentemot herr Bergqvists uttalande på
peka vad som står längst ned på sid. 30 i statsutskottets utlåtande. Där står:
»Räknar man med att minst 150 arbetare skulle få framtida sysselsättning vid
sågning och skeppning utav samtliga de 250, som nu finnas å Seskarö, så
torde man därutöver kunna inbespara» etc. Därav tyckes framgå, att inte alla
kunna få arbete.
Herr Berggvist: Herr talman! Den beräkning, som finnes intagen i ut
skottets utlåtande, är sedermera reviderad, vilket emellertid inte kommit till
synes i utlåtandet.
Herr Asplund: Arbetarna voro flera än 150, då sågverket var i gång, men
det har ändå inte räknats med flera än som upptagas i de Ekmanska kalky
lerna.
Emellertid vill jag påpeka, att statsutskottet gått ut ifrån, att arbetarna
även skola sysselsättas med framskaffande av råvaror, och det torde övriga
100 arbetare å Seskarö få full sysselsättning med att under senhösten och vin
tern arbeta i timmerskogarna, på våren syssla med flottning samt på somma
ren arbeta vid sågverket med skeppning m. m. Utöver de 150 arbetare, som
hava stadigvarande arbete vid själva sågverket året runt torde resten få ar
bete på ovan angivna sätt, ävensom med kolning av sågavfall o. d. Det är
en gammal god anordning, som tillämpades vid sågverken i Norrland förr i
världen, att en del sågverksarbetare på vintern begåvo sig ut i skogarna. Det
är ju detta, som herr Kvarnzelius vill, att de skola göra, och statsutskottet går
ju in för detsamma såsom en förutsättning för att driften överhuvud skall
kunna sättas igång.
Herr Enhörning: Herr talman, mina herrar! Jag har förut varken i fjol
eller i år velat lägga mig i diskussionen i denna sak. Jag har nämligen på sätt

Onsdagen den 4 juni.

53

och vis känt mig såsom konkurrent till detta företag. Redan år 1896 var jag
där uppe för att sondera terrängen. Då var det grosshandlare Hirsch i Stock
holm, som ägde sågverk på Seskarö och ville realisera det, därför att affären
icke var givande. Men jag kunde då inte reflektera därpå. Även dessförinnan
och sedermera har mitt bolag tagit virke från Norrbotten och Västerbotten, och
vi ha ännu fortsatt därmed. Men anledningen till att detta varit möjligt har
helt enkelt varit den, att virket i Sundsvall betingar högre pris än i Norrbotten.
Dessutom är det svårigheter förenade med att driva sågverk därstädes, där
man har så kort skeppningssäsong. Ty det virke, som kommer ned med älvar
na och sågas under sensommaren, hinner icke bliva skeppningstorrt under
hösten, annat än örn det möjligen blir en lång och vacker höst utan hinder av
is för utskeppning. Om man skall driva sågverk där, blir det därför nödvän
digt att anlägga ett torkeri, i vilket man kan torka virket direkt från sågen
undan för undan, för att det genast skall bli skeppningsdugligt. Man har nu
inrättat sig så söderut, att vid torkerier går virket direkt från sågarna in till
dessa. Där torkas det på några få dagar, och örn det då kan skeppas på en
gång, nedbringas omkostnaderna för utskeppningen, varjämte uppstår betydliga
räntebesparingar.
Så blir det absolut nödvändigt att göra även vid Seskarö, örn man överhuvud'
skall kunna driva någon sågverksrörelse där. Men såsom här påpekats såväl
av herr statsministern som av andra talare, är sågverket, som skall inköpas,
för närvarande i ett mindre gott tillstånd och måste därför ombyggas. För att
göra det bärkraftigt bör man även bjugga en sulfatfabrik på platsen. I Norr
botten lämpar det sig inte att anlägga sulfitfabriker i brist på tillräckligt
granvirke, men sulfatfabriker, som använda furuavfall, kunna mycket väl
anläggas därstädes. Vid Kalix har anlagts en sådan fabrik. Vi voro där sam
ma dag som den sattes i gång, det var under förlidet års riksdagsresa, men jag
har inte varit i tillfälle att få höra, huru driften slagit ut. För att kunna följa
med denna rörelse köpte jag några aktier, men jag har inte ännu sett något
resultat för i fjol.
Nu vill jag säga, att det är fullkomligt riktigt av hans excellens, herr stats
ministern, att säga, att Seskarö inte är den lämpligaste platsen för ett såg
verk, utan bör det helst förläggas på fastlandet, där förhållandena ju äro bättre
i alla avseenden, även örn befolkningen skall flyttas dit. Norr örn Råneå finns
det ett sågverk, som i somras nedlade sin rörelse, vilken icke av ägarna skall
upptagas. Hellre än att sätta i gång ett sågverk, som legat nere under många
år, vore bättre att försöka sig på det mindre sågverket mellan Råneå och Kalix,
men utan sulfatfabrik bär sig inte ett sågverk i Norrbotten nu för tiden. Emel
lertid hava många sulfat- och sulfitfabriker byggts upp efter den norrländska
kusten och detta har gjort, att priserna under den nuvarande lågkonjunkturen
dalat betydligt. Detta gör, att det just för ögonblicket inte är någon sådan
fabrik som bär sig, men konjunkturerna skola väl så småningom, bli bättre, och
nuvarande förhållanden skola väl inte vara beständigt.
Med så nordligt läge och följaktligen kort skeppningssäsong behövs det, för
att kunna driva detta sågverk praktiskt, ett torkeri och vidare en sulfatfabrik.
Men det synes mig, att den sulfatved, som kan tillverkas vid Seskarö, borde
kunna skickas till Kalix, vilket icke borde vara alldeles omöjligt. Under som
maren kan man få över sulfatpappen på pråmar, och på vintern kan man låta
den lagras på Seskarö och skeppa den över under sommaren. Det torde som
sagt inte vara omöjligt ehuru produkten därigenom fördyras.
På resan upp till Norrbotten kommo vi även till Byske älv. Där fanns ock
så ett stort nedlagt sågverk. Befolkningen där drog fram sina önskemål, att
sågen skulle byggas örn och driften upptagas. Men landshövdingen i länet
förklarade, att det var totalt omöjligt, och gav befolkningen rent besked, så
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att den inte skulle göra sig några osäkra förhoppningar, ehuruväl det fanns åt
skilliga, som ville lägga ned pengar i affären. Något längre upp efter
kusten ligger det stora sågverket Brännfors, som också i fjol nedlagts. Staten
har byggt ett sågverk på Lövholmen huvudsakligen för tillverkning av slipers,
men det har staten inte haft någon glädje av. Det har även drivits för till
verkning av exportvirke ehuru icke med någon vidare fördel enligt vad jag
hört uppgivas.
Herr talman! Jag har intet yrkande att framställa.
Herr Bosén: De av herrar Enhörning och Kvarnzelius omnämnda sågver
ken ha inte nedlagts av de uppgivna orsakerna, utan därför att en tjänsteman i
Stockholm tillvällade sig makten i ett stort norrländskt trävarubolag för att
efter några dagar köra företaget över styr. Detta var orsaken till att en rad
industrier nedlades.
För övrigt ber jag att få tacka herr Enhörning för hans öppenhjärtiga er
kännande, att det för de söderut belägna industrierna är behövligt att utnyttja
Norrbotten såsom råvarukoloni. Men det är inte något statsintresse.
Herr statsrådet Lubeck: Herr talman! Jag ber att få säga ett sista ord
till kammaren -—- inte blott för i år.
Det fälldes av en föregående talare det yttrandet, att staten inte får göra
sig skyldig till att avfolka en bygd. Den, som fällde detta yttrande, kan göra
klokt i att se sig omkring här i landet och se på vad som under århundrade
nas lopp har hänt. Vi ha ju under tidernas växling fått se många samhällen
avfolkas, en avfolkning som nödvändiggjorts av ekonomiska hänsyn. Det är
mycket bittert för den generation, som får vara med att bevittna någonting
sådant, men inte desto mindre är det ett faktum, att så emellanåt mäste ske.
Det är bara detta, att vi i vår tid blivit i så hög grad socialt tänkande, att
man har svårt att se ekonomiska sanningar i ögonen.
Det är mycket hårt att behöva säga detta såsom mitt sista ord som social
minister, men det är i alla fall ett faktum.
Herr Rosén: Jag skall endast bé att få fråga herr socialministern, om han
kan upplysa, vilket eller vilka av de åsyftade samhällena som avfolkats av

staten.
Herr Ernfors: Herr talman! Herr Rosén talade örn att Norrland skulle för
se de sydsvenska sågarna med virke. Jag vill då endast upplysa att jag för
några dagar sedan hade för mina ögon ett erbjudande örn leverans av ryskt
rundtimmer från Vita havet. Priset för detta timmer, 8 X S1^", var vid såg
verk vid Östersjön 60 öre per cylinderkubikfot. Det är alltså ett tydligt be
vis för att det är dyrare däruppe, 65 öre enligt sid. 42 i Kungl. Maj :ts pro
position.
Alltså tror jag, att sågverken i södra och mellersta Sverige ha gott tillfälle
att få annat virke, och därför är det bäst att vara ganska försiktig, då man
bedömer denna fråga.
Sedan överläggningen förklarats härmed slutad, gjorde herr talmannen en
ligt de yrkanden, som därunder framkommit, propositioner, först på bifall till
vad utskottet i den nu förevarande punkten hemställt samt vidare på antagan
de av det förslag, som innefattades i den av herr Kvarnzelius m. fl. vid utlå
tandet avgivna reservationen; och förklarade herr talmannen, efter att hava
upprepat propositionen på bifall till utskottets hemställan, sig anse denna pro
position vara med övervägande ja besvarad.
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Herr Kvarnzelius begärde votering, i anledning varav uppsattes samt efter
given varsel upplästes och godkändes en så lydande omröstningsproposition:
Den, som bifaller vad statsutskottet hemställt i sitt utlåtande nr 200 punk
ten lil, röstar
Ja;
Den, det ej vill, röstar
Nej;
Vinner Nej, antages det förslag, som innefattas i den av herr Kvarnzelius
m. fl. vid utlåtandet avgivna reservationen.
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Sedan kammarens ledamöter intagit sina platser samt voteringspropositionen
efter förnyad uppläsning anslagits, verkställdes till en början omröstning på
det sätt, att efter särskilda uppmaningar av kerr talmannen först de leda
möter, som ville rösta för ja-propositionen, och därefter de ledamöter, som ville
rösta för nej-propositionen, reste sig från sina platser.
Då herr talmannen fann tvekan kunna råda angående omröstningens resultat,
verkställdes härefter votering medelst namnupprop; och befunnos vid omröst
ningens slut rösterna hava utfallit sålunda:
Ja — 53;
Nej — 50.

Punkten IV.
Utskottets hemställan bifölls.
Ett protokollsutdrag angående kammarens beslut i anledning av statsut
skottets nu behandlade utlåtande justerades och avsändes till utskottet.
Föredrogs ånyo statsutskottets utlåtande nr 201, i anledning av väckta motioner angående möjligheterna att utnyttja statens gruvegendom i Västerbotten.
T

»

i-i

1 tva likalydande motioner, väckta den ena, nr 28, inom första kammaren
av herr G. Möller m. fl. och den andra, nr 73, inom andra kammaren av herr*
P. A. Hansson i Stockholm m. fl., hade hemställts, att riksdagen måtte besluta i
skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla örn utredning angående möjligheterna att
utnyttja statens gruvegendom i Västerbotten och att Kungl. Majit därefter
måtte för riksdagen framlägga förslag i ärendet.

Utskottet hade i det nu föreliggande utlåtandet yttrat:
•*
»I likhet med motionärerna anser utskottet, att en förnyad utredning rörande
de här ifrågavarande fyndigheterna bör komma till stånd. I främsta rummet
synes denna böra avse erhållande av en möjligast uttömmande kännedom rörande
malmtillgångarnas sammansättning och brytningsvärde samt angående de med
en eventuell drift sammanhängande frågorna örn kapitalinvestering, transport
förhållanden, avsättningsmöjligheter o. s. v. Vidare synes en plan böra ut
arbetas angående själva formen för fyndighetemas utnyttjande. I detta sam
manhang böra olika vägar undersökas och framför allt det sätt och de villkor
utredas, på vilka gruvdriften lämpligast kunde överlämnas åt enskilda. Huru
vida det förslag till en anordning av sistnämnda art, som innehölls i Kungl.
Maj :ts förslag till 1927 års riksdag, bör i huvudsak följas eller icke, må utred
ningen visa.
Med åberopande av det anförda vill utskottet på det sätt biträda motionä
rernas yrkande, att utskottet hemställer, att riksdagen i anledning av herrar

ting.
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Nr 200.
Ankom till riksdagens kansli den 2 juni 1930 kl. 1 e. m

Utlåtande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående an
slag till bekämpande av arbetslösheten jämte i ämnet
väckta motioner.
(3:e och 4:e avd.)
Uti den till riksdagen den 3 januari 1930 avlåtna propositionen (nr 1) an
gående statsverkets tillstånd och behov för budgetåret 1930/1931 har Kungl.
Majit under femte huvudtiteln föreslagit riksdagen (punkt 9 av det vid pro
positionen fogade utdraget av statsrådsprotokollet över socialärenden för nämn
da dag) att, i avbidan på den proposition, som kunde komma att avlåtas i äm
net, till bekämpande av arbetslösheten för budgeåret 1930/1931 beräkna ett
extra reservationsanslag av 2,000,000 kronor.
Sedermera har Kungl. Majit i en till riksdagen avlåten, den 14 mars 1930
dagtecknad proposition, nr 255, under åberopande av propositionen bilagt ut
drag av statsrådsprotokollet över socialärenden för samma dag, föreslagit
riksdagen att
dels till bekämpande av arbetslösheten för budgetåret 1930/1931 anvisa ett
extra reservationsanslag av 2,000,000 kronor;
dels ock medgiva, att av nämnda anslag må bestridas utgifter för avveckling
enligt av departementschefen i sagda statsrådsprotokoll förordade grunder av
arbetslösheten å Seskarö.
Beträffande utredningen i ämnet får utskottet hänvisa till åberopade stats
rådsprotokollet.
Anslag till bekämpande av arbetslösheten.
Av 1922 års riksdag beviljades, i anledning av den på socialdepartementets
föredragning avlåtna propositionen nr 11, för bekämpande av arbetslösheten
dels på tilläggsstat för nämnda år reservationsanslag till sammanlagt belopp
av 85,000,000 kronor, dels ock på extra stat för tiden 1 januari—30 juni 1923
ett reservationsanslag å 5,000,000 kronor. Härförutom anvisades, med bifall
till den på kommunikationsdepartementets föredragning avlåtna propositionen
nr 12, för liknande ändamål på tilläggsstat för år 1922 under titeln »Utgifter
för kapitalökning, statens affärsverksamhet» ett reservationsanslag å 5,000,000
kronor att utgå av lånemedel.
I statsverkspropositionen till 1923 års riksdag (femte huvudtiteln, punkt
20) anförde dåvarande chefen för socialdepartementet, bland annat, att det
Bihang till riksdagens protokoll 1930.

6 sami.

93 haft.

(.Nr 200-)

1

10

Statsutskottets utlåtande Nr 200.

mentschefen emellertid ännu icke varit i tillfälle att fatta ståndpunkt till frå
gan rörande vad i ämnet kunde och borde åtgöras. Så mycket syntes emellertid
vara klart, att någon ändring i direktiven för arbetslöshetsanslagets användning
icke erfordrades ur förevarande synpunkt, något som även varit arbetslöshetskommisionens uppfattning. Att i fråga örn understödjande av yrkeskurser gå
längre än för närvarande gällde, d. v. s. så att av arbetslöshetsmedel bestredes
utgifter för lärare och i vissa fall underhåll av elever, syntes icke böra ifråga
sättas. Därjämte borde emellertid erinras, att arbetslöshetskommissionen hade
möjlighet att bidraga till anordnandet av kommunala yrkeskurser.
Departementschefen har vidare anfört, att arbetslöshetskommissionen i sin
skrivelse av den 29 november 1929 även framkastat tanken på att kommissionen,
för att kunna undvika anordnandet av en del reservarbeten, vilka sedermera un
der sommarhalvåret måste uppehållas eller avslutas och därigenom vålla över
flödiga kostnader, skulle i viss begränsad omfattning lämna kontantunderstöd
åt familjeförsörjare. Ej heller för en dylik omläggning, vilken under vissa
speciella förhållanden syntes vara ur ekonomiska synpunkter berättigad, kräv
des någon ändring i de gällande direktiven.
Med utgångspunkt från oförändrade grunder för arbetslöshetsanslagets an
vändning har departementschefen beträffande storleken av det för nästa budget
år erforderliga anslagsbeloppet avslutningsvis anfört följande.
»Vid den preliminära anslagsberäkningen i statsverkspropositionen anförde
jag, att jag vid densamma även tagit hänsyn till att behov kunde uppkomma
att av arbetslöshetsanslaget för nästa budgetår bestrida utgifter för särskilda
åtgärder i anledning av arbetslösheten å Seskarö. I detta avseende kommer
jag i det följande att förorda åtgärder, vilka kunna beräknas under nästa
budgetår draga en kostnad av omkring 120,000 kronor. Det bör emellertid be
aktas, att denna summa icke i sin helhet representerar en nytillkommande ut
gift. Även örn arbetslöshetskommissionen kan behöva i nära nog samma om
fattning som för närvarande bispringa Seskaröarbetare med reservarbeten, böra
dock i anledning av de åtgärder, som i det följande komma att förordas eller
som av chefen för kommunikationsdepartementet i annat sammanhang förut i
dag föreslagits, de nu utgående kontantunderstöden till Seskaröarbetare kun
na till största delen upphöra. I sådant understöd utbetalade kommissionen un
der tiden oktober 1928—september 1929 sammanlagt över 45,000 kronor. Med
hänsyn bland annat härtill synas utgifterna i anledning av arbetslösheten på
Seskarö kunna rymmas inom den anslagsram, som beräknades i statsverkspro
positionen.
Jag förordar alltså, att för ifrågavarande ändamål av riksdagen äskas ett
anslag av 2,000,000 kronor.»
Särskilda åtgärder i anledning av arbetslösheten å Seskarö.
I detta sammanhang har departementschefen till behandling upptagit frågan
om vidtagande av särskilda åtgärder i anledning av den svåra arbetslöshet,
som sedan länge varit rådande å Seskarö i Norrbottens län.
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Förevarande fråga var föremål för uppmärksamhet vid 1929 års riksdag, i det
att i särskilda motioner yrkades dels åtgärder i olika hänseenden för återupp
tagande av driften vid Sandviks sågverk, dels ock att staten skulle själv
upptaga träförädlingsindustri på Seskarö eller på annan plats i Norrbotten. I
utlåtande i frågan (nr 23) vitsordade statsutskottet, att öbefolkningens belä
genhet genom nedläggandet av rörelsen vid de båda sågverken blivit synner
ligen bekymmersam. Öns isolering och de ringa möjligheterna till annat in
komstbringande arbete kunde ej undgå att skärpa svårigheterna. För den av
skatter redan förut hårt tyngda fastlandsbefolkning —• mestadels mindre
jordbrukare, hantverkare eller andra inkomsttagare i knappa omständigheter —som bildade gemensam kommun med ön, måste ock fattigvårdsbördorna bliva
synnerligen tryckande. Det syntes alltså utskottet finnas anledning, att staten
ägnade särskild uppmärksamhet åt det ovedersägliga nödläge, som inträtt för
befolkningen å Seskarö. Härefter fortsatte utskottet:
»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 framkomna
yrkandet på igångsättande av en statlig sågverksrörelse på Seskarö kan invän
das att, i den mån överhuvud en statens träförädlingsindustri finnes böra igång
sättas, det lärer vara önskligt att detta kan ske under gynnsammare betingel
ser 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 örn sågverksdriftens återupptagande antingen i
direkt statlig form eller ock under statens ekonomiska medverkan.»
I avvaktan på den sålunda omförmälda utredningen hemställde utskottet, att
de väckta motionerna ej måtte av riksdagen bifallas.
Riksdagen godkände denna utskottets hemställan, dock med den ändringen i
motiveringen att lydelsen av de båda nyss ordagrant återgivna styckena skulle
vara följande:
»Motionsvis har -—- — -— som synas vara att påräkna. Däremot torde ett
upptagande genom domänverkets försorg av sågverksdrift å Seskarö vara för
tjänt av ett skyndsamt och ingående övervägande.
Enligt vad utskottet inhämtat hava också vederbörande myndigheter sin
uppmärksamhet fäst på Seskaröbefolkningens nödläge, och inom socialdeparte
mentet övervägas för närvarande de utvägar av skilda slag, som kunna stå till
buds för att bringa hjälp; därvid lära få ytterligare undersökas här motions
vis framförda uppslag om sågverksdriftens återupptagande.»
Genom beslut den 22 mars 1929 uppdrog därefter Kungl Majit åt länsstyrel
sen i Norrbottens län att under medverkan av sakkunniga personer till ett antal
av högst fem, vilka länsstyrelsen hade att efter samråd med chefen för social
departementet tillkalla, skyndsamt verkställa oell till Kungl. Majit inkomma
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med utredning rörande de i nyss omförmälda skrivelser från ortsbefolkningen
berörda omständigheter, som kunde inverka på bedömandet av frågan örn lämp
liga åtgärder för att bereda industriarbetarna å Seskarö arbetstillfällen där
städes eller å annan ort ävensom i sist avsedda fall för att underlätta en över
flyttning till ny arbetsplats. Med den ämbetsskrivelse, vari underrättelse örn
detta Kungl. Maj:ts beslut lämnades länsstyrelsen i Norrbottens län, överläm
nades de vid riksdagen väckta motionerna i frågan jämte statsutskottets däröver
avgivna utlåtande med av riksdagen beslutade ändringar.
Sedan genom länsstyrelsens försorg viss förberedande utredning ägt rum, till
kallades den 31 maj 1929 för att i egenskap av sakkunniga deltaga i utrednin
gen överjägmästaren i övre Norrbottens distrikt B. A. J. Wallmark, kanslichefen
vid statens arbetslöshetskommission E. O. Hagman, direktören i svenska trä
varuexportföreningen J. L. Ekman och ombudsmannen i svenska sågverksindu
striarbetarförbundet K. A. Lindberg. Med skrivelse den 16 december 1929
överlämnade länsstyrelsen och de sakkunniga av dem utarbetat betänkande med
förslag till statsåtgärder i anledning av rådande arbetslöshet å Seskarö.
över ifrågavarande betänkande hava yttranden avgivits av socialstyrelsen,
domänstyrelsen, lantbruksstyrelsen, järnvägsstyrelsen, väg- och vattenbygg
nadsstyrelsen, skolöverstyrelsen, statens egnahemsstyrelse och statens arbetslös
hetskommission.
I omförmälda betänkande har länsstyrelsen och de sakkunniga först gjort
följande, i propositionen återgivna allmänna uttalanden rörande förhållandena
på Seskarö, försörjningsmöjligheterna därstädes utan industri samt betingel
serna för sågverksdrift å ön.
Den nuvarande till i runt tal 1,300 personer uppgående Seskaröbefolkningen
har för sin existens varit nästan helt beroende av den nedlagda sågverksindu
strien, och utan denna industri har endast en bråkdel av befolkningen möjlig
het att finna sin utkomst på platsen. Bristen på odlingsbar mark omöjliggör
någon nämnvärd utvidgning av jordbruket, och fisket torde sannolikt aldrig
kunna få betydelse annat än som mer eller mindre osäker biförtjänst. I öv
rigt inskränka sig de försörjningsmöjligheter, med vilka man med någon grad
av visshet kan räkna, till arbete med flottläggning av virke samt kapning och
skeppning av props och slipers etc., som sedan lång tid tillbaka bedrivits å ön
och väl även för framtiden åtminstone i viss omfattning kan påräknas. Sta
digvarande och full försörjning för något större antal arbetare kan emellertid
icke denna rörelse beräknas lämna. Allt som allt torde det icke bliva möjligt
för mer än högst ett 70-tal arbetsföra personer med familjer, motsvarande en
befolkning på 2 ä 300 personer, att hålla sig kvar på Seskarö, därest indu
strien fortfarande kommer att vara nedlagd. Eör befolkningen i övrigt —cirka 1,000 personer— skulle under sådana förhållanden icke återstå annat än
att utfljdta från ön och söka sin utkomst på annat håll.
Givet är, att ett sådant perspektiv måste te sig i hög grad motbjudande
och ödesdigert, först och främst för den befolkning, saken närmast gäller, men
även för kommunen och det allmänna. Det är därför också naturligt, att in
tresset hittills huvudsakligen inriktat sig på möjligheterna av att återuppbyg
ga industrien och därmed skapa förutsättningar för befolkningen eller i varje
fall för en väsentlig del av densamma att även i fortsättningen finna sin ut
komst på ön. För det försök, som i sådant avseende gjorts på initiativ av kom
munen, är utförlig redogörelse lämnad i den av herr Lövgren i Nyborg vid
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1929 års riksdag i andra kammaren väckta motionen nr 313, till vilken läns
styrelsen och de sakkunniga hänvisa. I full insikt örn att industriens åter
upptagande skulle innebära den ur de arbetslösas och ortens synpunkt lyckli
gaste lösningen av frågan hava också länsstyrelsen och de sakkunniga ägnat
detta spörsmål en ingående uppmärksamhet. Det har alltså i första hand
synts vara av vikt att söka klarlägga förutsättningarna för fortsatt sågverksdrift på Seskarö. Först därigenom kan vinnas en utgångspunkt för be
dömande av vilka åtgärder, som från det allmännas sida kunna och böra vid
tagas för att på ett stadigvarande sätt bringa hjälp åt Seskaröbefolkningen.
De nu nedlagda sågverken å Seskarö startades under en av goda konjunktu
rer betingad expansionsperiod för sågverksindustrien, då tillgången på lämp
lig och billig råvara i dessa trakter ännu var praktiskt taget obegränsad.
Sedan denna tid och särskilt under efterkrigsåren hava de förhållanden, un
der vilka den svenska sågverksindustrien arbetar, undergått en genomgripande
förändring. Denna industri, som i hög grad är beroende av den manuella ar
betskraften, har icke i samma utsträckning som många andra industrier kun
nat anpassa sina tillverkningskostnader efter marknadsläget. En kraftig ex
pansion av den finska och ryska sågverksindustrien har dessutom framkallat
en allt starkare konkurrens på trävarumarknaden med ty åtföljande prisfall,
samtidigt som råvarutillgången särskilt i fråga örn de grövre, för sågning mest
lämpliga dimensionerna undan för undan försämrats och priset på råvaran
ökats. De svårigheter, med vilka sågverksindustrien sålunda allt sedan krigs
åren haft att kämpa och vilka av allt att döma icke äro av övergående art,
hava framtvingat den nu pågående rationaliseringsprocessen inom trävaruin
dustrien, vars förnämsta yttring är driftskoncentration till större sågverk i
direkt samband med sulfatmassetillverkning för avfallets tillgodogörande.
En mängd smärre sågverk hava under de senaste åren blivit offer för denna ut
veckling. Inom Norrbottens län tenderar denna utveckling tydligt mot en
koncentration av industrien till mynningarna av de två största virkesförande
vattendragen: Piteå för de södra delarna av länet och norra Västerbotten, och
Kalix för övre Norrbotten. På den senare platsen har ju nyligen genom stats
makternas medverkan ett industriföretag återuppbyggts efter moderna prin
ciper. Allt tyder också på, att denna plats är det naturliga centrum för trä
förädlingsindustrien i övre Norrbotten, och att utvidgning av driften därstä
des är den mest rationella linjen för ökad produktion.
Det är mot bakgrunden av denna utveckling, som man enligt länsstyrelsens
och de sakkunnigas mening bör se orsakerna till Seskaröindustriens nedläg
gande och bedöma möjligheterna för dess återuppbyggande. Betingelserna
för denna industri torde på sin tid, d. v. s. när verken startades och under
de närmaste årtiondena därefter, få anses hava varit ganska gynnsamma. Lä
get ungefär mitt emellan de stora timmerförande Torne- och Ivalixälvarna samt
de goda hamnförhållandena voro härvid viktiga faktorer. Möjligheten av virkesfångst till billiga priser från de närbelägna delarna av Finland var också
av stor betydelse, något som bäst belyses därav, att verken under hela sin till
varo företrädesvis arbetat med finsk råvara. Denna fördel kunde naturligt
vis, så länge verken drcvos av finska företagare, till fullo utnyttjas oberoende
av den prohibitiva försäljningspolitik, som sedan några år tillbaka tillämpas i
Finland och som fört med sig, att de svenska skogsspekulanterna praktiskt ta
get utestängts från den finska timmermarknaden. Genom denna politik har
emellertid den naturliga rayonen för råvarutillförseln för en svensk industri
på Seskarö högst avsevärt beskurits, samtidigt som konkurrensen örn råvaran
på den svenska sidan blivit allt skarpare. En olägenhet, som är mindre fram
trädande så länge det gäller en industri i mindre skala men som blir av desto
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större betydelse för en modern storindustri, är det insulära läget, som vissa
tider på året försvårar eller rent av omöjliggör förbindelse med fastlandet.
Redan bristen på sötvatten torde i och för sig utesluta möjligheten av en sul
fatfabriksanläggning på Seskarö. För uppkomsten av en rationell träföräd
lingsindustri efter moderna linjer saknas sålunda förutsättningar, och även ut
sikterna till att en fristående sågverksrörelse i mindre skala skall bliva lönan
de äro nu väsentligt mindre än tidigare. Till den antydda begränsningen
av området för råvarutillförseln komma nämligen svårigheterna att uppnå
något tillfredsställande utbyte av sågverksavfallet. För detta kan visserligen
erhållas avsättning vid sulfatfabriken i Kalix, men transportkostnaderna bliva
mycket höga, vartill komma lagringskostnader, då på grund av naturförhål
landena transporter vintertid måste anses nära nog uteslutna. Prissättningen
blir under sådana omständigheter även ofördelaktigare än vid kontinuerlig
leverans.
Med hänsyn till frågans stora betydelse för nu föreliggande uppgift hava
länsstyrelsen och de sakkunniga emellertid ansett det vara av vikt att även
söka siffermässigt belysa förutsättningarna för fortsatt sågverksdrift å
Seskarö. För detta ändamål har ingenjörsfirman Löf & Nordström i Stock
holm på uppdrag av länsstyrelsen och de sakkunniga verkställt undersökning
av sågverket och framlagt kostnadsförslag för nödvändiga kompletteringsarbeten i och för driftens upptagande, jämte beräkningar å tillverkningskost
nader. På grundval härav har en av de sakkunniga, direktören J. L. Ekman,
uppgjort alternativa beräkningar rörande driftsresultatet under olika tänkbara
förutsättningar.
De sålunda gjorda beräkningarna giva vid handen, att man vid en eventuell
drift av Sandviks sågverk under nuvarande förhållanden har att emotse en år
lig förlust, varierande allt efter olika förutsättningar från, i runda tal, 19,000
till 90,000 kronor. Dessa resultat synas vinna bekräftelse genom den brist på
intresse, som från enskilda företagares sida visats för ett återupptagande av
driften. Ett anbud avseende drift vid Sandvik för en årlig produktion av 4,000
standards har visserligen gjorts av ett konsortium inom Nedertorneå socken,
men detta anbud förutsätter koncession å kronovirke motsvarande hela råvarubehovet till priser, som ligga drygt 25 % under nuvarande prisnivå och
därför av domänstyrelsen måste betraktas som fullkomligt oacceptabla. Sty
relsen för Kalix träindustriaktiebolag, med vilken länsstyrelsen och de sak
kunniga på sätt längre fram kommer att beröras fört vissa förhandlingar, har
också efter verkställd undersökning bestämt förklarat sig icke under några
omständigheter kunna reflektera på att övertaga och driva Sandvik, då en
sådan drift för bolaget skulle ekonomiskt ställa sig avsevärt mera ogynnsam
än en motsvarande utvidgning av bolagets sågverk vid Karlsborg.
Beträffande betydelsen för arbetslöshetens avveckling av en drift vid Sand
vik bör framhållas, att en produktion av 9,000 standards förutsätter arbete i
dubbelskift året runt med en styrka av cirka 125 man. Vid halv produktion
(4,000 ä 4,500 standards) kan kontinuerlig sysselsättning beredas för omkring
70 man. Härtill kommer i båda fallen säsongarbete under skeppningsperioden
för respektive cirka 45 och 25 man. Driften vid Sandvik skulle således även i
gynnsammaste fall icke kunna beräknas bereda stadigvarande sysselsättning för
mer än ungefär hälften av de nuvarande arbetsföra sågverksarbetarna på ön.
Ehuru detta givetvis i och för sig skulle betyda en avsevärd lättnad i det
nuvarande läget, kan alltså någon slutgiltig lösning av Seskaröproblemet icke
ernås enbart genom igångsättande av driften vid Sandvik.
Vad så angår domänstyrelsens försäljning spolitik innehåller betänkandet
därom följande.
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Under det att inom södra och mellersta Norrland huvudparten av skogsarea
len innehaves av bolag och självägande bönder och de allmänna skogarna endast
upptaga en ringa bråkdel av arealen, råder i övre Norrland ett alldeles motsatt
förhållande. Inom Norrbottens län utgöres sålunda ej mindre än 68 % av hela
skogsmarksarealen av stats- och allmänningsskogar. Återstoden fördelar sig
mellan bolag och andra enskilda ägare med respektive 11 % och 21 %.
De sydnorrländska sågverken disponera sålunda merendels över betydande
arealer egna skogar, från vilka de tillgodogöra sig den huvudsakliga delen av
sitt råvarubehov. Inom Norrbottens län finnes däremot endast ett sågverksföretag (Munksunds aktiebolag), som i någon nämnvärd grad är skogsägande.
I övrigt är trävaruindustrien därstädes helt hänvisad till att genom inköp av
enskilda eller kronan täcka sitt råvarubehov. Då nu staten är den ojämförligt
största skogsägaren, blir industrien här nästan helt och hållet beroende av möj
ligheterna att å de årliga kronoskogsauktionerna inköpa sitt virkesbehov till
priser, som stå i skäligt förhållande till priserna på den färdiga varan. Domän
styrelsen ställer sig visserligen icke avvisande mot fleråriga leveranskontrakt
men fasthåller vid att de priser, som kunna uppnås å auktionerna, skola ligga
till grund för prisbestämningen vid kontraktens uppgörande.
Flera faktorer medverka emellertid till att hålla dessa priser på en synner
ligen hög nivå, ofta överstigande vad som med hänsyn till läget på exportmark
naden kan anses sunt och skäligt. De sydnorrländska sågverken kunna i
allmänhet på grund av sitt läge och delvis även på grund av det egna virkets
högre kvalité betinga sig något fördelaktigare priser för sina varor än de norr
bottniska verken. Redan härav följer en möjlighet för de förra att uppträda
som. konkurrenter på den övernorrländska timmermarknaden, under det att en
motsvarande konkurrens inom sydligare ådalar från de norrbottniska företagens
sida är helt utesluten. För dessa sydnorrländska konkurrenter, vilka taga hu
vudparten av sitt råvarubehov från egna skogar, gäller det i regel endast att
å auktionerna här uppe komplettera årsbehovet med vissa poster, vilkas åtkom
mande emellertid kan vara av den största vikt för uppehållande av full produk
tion med lämpliga sortiment. Priserna kunna tydligen under sådana omstän
digheter komma att uppdrivas till en onaturlig höjd, och dessa toppriser bliva
i stor utsträckning normerande för hela försäljningen. De norrbottniska trävaruföretag, som icke disponera över egna skogar och som hava en mycket be
gränsad inköpsrayon, måste under dessa förhållanden komma i en ytterst ogynn
sam ställning, särskilt som numera de tidigare i stor utsträckning utnyttjade
möjligheterna till virkesinköp från Finland praktiskt taget bortfallit ^och min
skad tillgång på grövre dimensioner i de sydnorrländska skogarna år för år
skärper konkurrensen.
Förklaringen till de särskilda svårigheter, för vilka den norrbottniska trä
varuindustrien under en följd av år varit utsatt, torde till en väsentlig del vara
att finna i nu berörda förhållanden. För en rationell skötsel av kronoskogarna
i Norrbotten torde dock, örn man ser frågan på längre sikt, en livskraftig lokal
industri vara av så stor betydelse, att redan häri borde ligga en anledning för
staten att icke gent emot denna industri allt för kraftigt utnyttja sin monopol
ställning som virkesleverantör. Härtill komma de stora allmänna intressen,
som sammanhänga med industriens betydelse för folkförsörjningen och den
kulturella utvecklingen i dessa bygder. En trävaruindustri i Norrbotten, byggd
på sunda ekonomiska och tekniska grunder, bör därför, när det gäller att säker
ställa dess behov av råvara, kunna räkna med stöd från det allmännas sida. För
detta ändamål synes böra övervägas, om icke en viss modifikation i domän
verkets hittills följda försäljningspolitik borde iakttagas, så att Norrbottensindustriens råvarubehov åtminstone i viss utsträckning tryggas. En närmare
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utredning av hithörande frågor framstår som en angelägenhet av största bety
delse för Norrbottensindustriens framtid.
Beträffande frågan örn ett provisoriskt återupprättande av driften vid Sand
vik har anförts följande.
För en drift, avsedd att nedläggas örn ett eller annat år, kunde givetvis
icke ifrågasättas några omändrings- och moderniseringsarbeten, utan borde
verket drivas i befintligt skick enligt det alternativ i de gjorda beräkningarna,
som grundade sig på denna förutsättning d. v. s. med enkelskift (70 man)
och en beräknad årlig tillverkning av 4,000 standards. Den årliga driftför
lusten hade i detta fall beräknats till cirka 90,000 kronor, vartill dock måste
läggas den högre avskrivning, som betingades av att verket komme att drivas
endast under en kortare tid.
Denna synpunkt syntes dock ej i och för sig böra få vara utslagsgivande
när det gällde att avgöra frågan örn provisorisk drift vid Sandvik. Kunde
genom en sådan åtgärd avsevärda lättnader beredas befolkningen utan allt
för stora olägenheter i andra hänseenden, borde en driftförlust inom rimliga
gränser icke få verka avskräckande. Att en provisorisk drift för de arbetare,
som lyckades vinna anställning vid sågen, skulle innebära den bästa möjliga
hjälpen vore uppenbart. Men härtill inskränkte sig också i stort sett fördelar
na därav. För det övervägande flertalet av de arbetslösa skulle förhållandena
förbliva oförändrade. Möjligheten av att låta olika lag växelvis under viss tid
arbeta vid sågen vore val icke helt utesluten, men en sådan ransonering av
arbetet måste alltid i praktiken ställa sig svår, och ingen bleve på detta sätt
effektivt hjälpt. Den förr eller senare oundvikliga nödvändigheten även för
dem som vunne anställning vid sågen att utflytta skulle bortskymmas genom
driftens igångsättande. Befolkningen skulle haka sig fast vid förhoppningen
om fortsatt drift, och det bleve säkerligen förbundet med mycket stora svå
righeter att å avsedd tid nedlägga verket. I varje fall skulle med all sanno
likhet provisorisk drift vid Sandvik avsevärt försvåra och förlänga evakueringsprocessen.
Då länsstyrelsen och de sakkunniga sålunda kommit till den uppfattningen,
att Seskaröindustrien icke kan väntas återupptagen utan statens bistånd, att
sådant bistånd icke bör lämnas sanrid att största delen av befolkningen icke har
möjlighet att utan industri kunna försörja sig på ön, har konsekvensen för läns
styrelsens och de sakkunnigas del blivit, att de anse, att praktiskt taget hela den
nuvarande sågverksarbetarstammen eller i varje fall den fullt arbetsföra delen
därav, vilken uppskattats till 250 man med 650 familjemedlemmar eller in
alles cirka 900 personer, måste utflytta från ön och söka sin utkomst på annat
håll.
I särskilt yttrande hava två av de sakkunniga, herrar Wallmark och Ek
man, på anförda skäl bestämt avstyrkt, att genom domänverket skulle uppta
gas provisorisk sågverksdrift vid Sandviks sågverk.
De åtgärder för underlättande av avvecklingen av den rådande arbetslös
heten å Seskarö och för den förordade utflyttningen därifrån, som länssty
relsen och de sakkunniga föreslå, äro följande, nämligen
flyttningshjälp och inlösning av egna hem för dem, som utflytta från ön;
anordnande av en effektiv arbetsförmedling och arbetsanskaffning med sär
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skild tanke på de utökade arbetstillfällen, som kunna förväntas uppstå inom
skogsbruket;
iordningställande och bebyggande av ett antal kolonat å Keräsjokiområdet
i Karl Gustavs socken för att på billiga villkor tillhandahållas de arbetslösa,
som befinnas lämpliga och villiga att övergå till jordbruk;
befordrande av ungdomens yrkesutbildning genom anordnande av slöjd
kurser m. m.; samt
uppdrag för statens arbetslöshetskommission att under medverkan av social
styrelsen och länsstyrelsen handhava och leda avvecklingsarbetet.
Utöver de rena administrationskostnaderna beräknas avvecklingsarbetet kom
ma att kräva följande utgifter:
för flyttningshjälp ........................................................ 100,000: —
» inlösning av egna hem ............................................. 245,000: —
» yrkesutbildning ........................................................ 10,000: —
Summa kronor 355,000
Dessa kostnader torde liksom nödiga administrationskostnader enligt länssty
relsen och de sakkunniga höra beräknas utgå av reservationsanslaget till be
kämpande av arbetslösheten, och lämpligen fördelas på en tid av tre år.
För beredande av möjligast effektiva hjälp åt befolkningen under avvecklingstiden ifrågasättes därjämte
igångsättande snarast möjligt av planerad hamnbyggnad vid Karl Johans
stad med tillfartsväg och järnväg eller, i andra hand, av den föreslagna banbyggnaden Morjärv—Kalix, i båda fallen med viss företrädesrätt till arbete
för arbetslösa från Seskarö;
samt, i sista hand och under förutsättning att icke något av nämnda arbets
företag kan igångsättas, provisorisk drift genom domänverket av Sandviks
sågverk.
Arbetslöshetskommissionen ansluter sig till de i betänkandet framlagda syn
punkterna, därvid kommissionen särskilt framhåller, att en betydande arbets
löshet uppstått i Finland just inom sågverksindustrien. Då förhållandena inom
denna förvärvsgren torde vara ganska likartade i de båda länderna, ansåge
kommissionen det icke kunna försvaras att genom bidrag av statsmedel animera
till ökad produktion inom en industri, vars läge vore så ytterligt osäkert. De
arbetslösa på Seskarö borde snarast beredas arbete i den öppna arbetsmarknaden
på andra orter.
Socialstyrelsen har i sitt yttrande anfört följande.
Till en början vore att påpeka, att arbetsmarknaden i övre Norrland ut
märktes av vissa, säregna drag, varmed vore förknippade problem av vansklig
art. Dessa speciella arbetsmarknadsproblem hade närmare belysts i den av
styrelsen utgivna redogörelsen för arbetslöshetsräkningen och de lokala arbets1 öshetsundersökningarna i Sverige år 1927, sid. 125—131, till vilken redogörelse
nu hänvisades. Frågan örn förbättrade och jämnare försörjningsmöjligheter i
dessa nordliga landsdelar framstode såsom en betydelsefull socialpolitisk upp
gift, som jämväl framdeles syntes komma att påkalla statsmakternas särskilda
uppmärksamhet.
Bihang till riksdagens protokoll 1930.

6 sami. 93 käft.
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Den nn uppkomna situationen å Seskarö utgjorde, betraktad i sitt större sam
manhang, en akut yttring av Norrlandsproblemen i allmänhet. Av den i
betänkandet förebragta utredningen syntes framgå, att det aktuella nödläget
å Seskarö vore svårartat ävensom att, såvitt nu kunde bedömas, förutsättnin
gar ej vore för handen för återupptagande av en affärsmässig industriell pro
duktion på platsen. Redan därav syntes det påkallat, att staten icke undandroge sig att träda hjälpande emellan. Härtill komme, att de bekymmersamma
förhållandena på ön återverkat i hög grad menligt på hela det ekonomiska läget
inom Nedertorneå socken. Det kommunala skattetrycket hade därstädes nu
mera nått en sådan styrka, att all ekonomisk företagsamhet inom bygden därav
måste förlamas. Örn effektiva medel icke utfunnes till botande av den så att
säga akuta sjukdom, som Seskaröproblemet i sig innebure, syntes denna hota
att sprida sig och bliva av kronisk karaktär. Extraordinära åtgärder syntes
därför böra snarast möjligt vidtagas i syfte att råda bot för det onda.
De särskilda hjälpåtgärder, som sålunda måste anses påkallade från det all
männas sida, syntes böra så anordnas, att därav åvägabringades en definitiv
sanering av förhållandena på ön och icke endast ett palliativ. En ganska rik
erfarenhet förelåge från krisåret 1921 och närmast efterföljande år angående
verkningarna av åtgärder, inriktade på tillfällig lokal hjälp. När industriella
företag nedlagts och arbetarstammen vid desamma klart insett, att driften ej
komme att återupptagas, hade sålunda arbetarna relativt snabbt sökt sig till
andra orter och arbetstillfällen. I andra fall åter hade det visat sig, att hjälp
verksamhet på platsen och förhoppningar — stimulerade av allehanda rykten
och vaga projekt •— örn den industriella driftens återupptagande eller igång
sättandet av ny sådan å vederbörande ort eller i dess närhet motverkade arbe
tarnas intresse att söka sig till en annan marknad och gjorde det praktiskt ta
get omöjligt att med vanlig arbetsförmedlingsverksamhet bringa dem över till
en mera gynnsam arbetsmarknad. Det torde med hänsyn till sådana erfaren
heter vara angeläget, att precisa och bestämda besked lämnades angående de
föreslagna hjälpåtgärdernas räckvidd och deras begränsning, så att industri
arbetarbefolkningen å Seskarö visste, vad den hade att rätta sig efter.
Det torde vara klart ådagalagt, att Seskaröborna icke, såvitt nu kunde bedö
mas, kunde påräkna arbete inom sina hittillsvarande fack i de angränsande
norrbottensbygdernas trävaruindustri. Med hänsyn till denna industris rationali
sering i samband med övergången till en kombinerad cellulosaindustri syntes
en viss knapphet på arbetstillfällen inom facket göra sig gällande även söderut.
En varaktig lösning av Seskaröproblemet syntes sålunda icke kunna vinnas,
med mindre man dels åstadkomme en evakuering av ön och dels medverkade
till Seskaröbornas. överflyttning i större eller mindre utsträckning till andra
fack. Det torde ligga i sakens natur, att en sådan kombinerad lokal omplan
tering och yrkesövergång mötte stora svårigheter. Likaledes vore det psykolo
giskt förklarligt, örn Seskaröborna ivrigt spanade efter och med begärlighet
måste gripa varje tillfälle, som kunde bereda dem möjlighet att få kvarstanna
på platsen.
Domänstyrelsen, som i fråga om en återupptagning av sågverksdriften vid
Seskarö anslutit sig till den uppfattning, som uttalats av de båda avstyrkande
reservanterna bland de sakkunniga, har i övrigt anfört bland annat följande:
Domänverket vore framför andra statens verk affärsdrivande, i det att ver
kets driftsresultat vore helt och hållet beroende av världsmarknaden och de
priser å råvara för trävaruindustrien, som å de skilda lokala marknaderna upp
komma av förhållandet emellan tillgång och efterfrågan. Styrelsens politik
i fråga örn skogsskötsel och virkesförsäljning hade varit och vöre alltjämt att,
med aktgivande å såväl de avverkningsbelopp, som med hänsyn till statssko-
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garnäs ändamålsenliga skötsel borde uttagas, som även de å världsmarknaden
rådande priserna på förädlade trävaror, å de lokala råvarumarknaderna vid
olika tillfällen icke i den allmänna konkurrensen utkasta större partier virke,
än att ett skäligt rotnetto med hänsyn till alla därpå vid en viss tidpunkt in
verkande omständigheter kirnde erhållas. Att domänstyrelsen såsom represen
terande den största skogsägaren inom Norrbottens län skulle intaga en viss
monopolställning på trävaruindustriens i dessa orter råvarumarknad, kunde ju
visserligen påstås, men att styrelsen skulle hava utnyttjat denna sin ställning
till förfång för denna industri, syntes innebära en ej så ringa överdrift.
Kunde ej den i Norrbotten förefintliga trävaruindustrien på den öppna mark
naden härda ut i konkurrensen örn virket från kronoskogarna, berodde detta
av andra orsaker än styrelsens prispolitik i fråga om nyssnämnda virke. Att
på denna anlägga sådana synpunkter som länsstyrelsen och de sakkunniga ifrå
gasätta eller hänsyn till folkförsörjningen och den kulturella utvecklingen å
vissa orter, hade styrelsen ansett ligga helt utanför dess uppgift såsom ledare
av domänverkets affärsdrift. I varje fall hade styrelsen ansett sig ej självmant
kunna gå in för en sådan prispolitik.
Till belysande av för närvarande rådande priser å såväl sågtimmer som för
sågad vara inom skilda skeppningsdistrikt i Norrland hänvisade styrelsen till
en yttrandet bifogad sammanställning, varav ansetts framgå, att de sakkun
nigas påstående, att en i förhållande till övriga sågverksdistrikt onaturlig pris
fördyring av råvaran skulle förefinnas för de inom Norrbotten arbetande såg
verken, icke vore rätt väl överensstämmande med verkliga förhållandet. Av
sammanställningens siffror framginge nämligen, att det från statsskogama^
inom Norrbotten försålda sågtimret i medeltal och i förhållande till den inom dfe
olika sågverksdistrikten gängse f. o. b.-prisnivån ställde sig — ej endast relativt,
utan absolut — billigare per standard sågad vara än inom de sydligare såg
verksdistrikten.
Den åberopade sammanställningen är av följande utseende.
Jämförande sammanställning beträffande å ena sidan erhållna genomsnittliga sågtiinmerpriser
för Domänverkets försäljningar hosten 1929 inom olika Norrlandsdistrikt och å andra sidan inom
samma distrikt gängse differenser i exportpriserna för sågade trävaror.

Överjägmästaredistrikt

Inom de särskil
da överjägmästaredistrikten år
1929 försålt såg
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Rotstående
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|
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Mell. Norrlands .
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65
Härnösands . . . 3,300,000 900.000 4,200.000
60 5
Umeå.....................
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58.5
Skellefteå . . .
4.400,000 300,000 4,700,000
55
Nedre Norrbotten 10,000,000 1,100,000 11,100,000 Pite älv 56
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Övre Norrbotten 6,700,000 2,000,000 8,700,000
54.5
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151 —
146 —
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140 —
135 —
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50
50
—
50
50
50
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10: — Piteå-Luleå
15: — Luleå-KalixHaparanda

I detta sammanhang må erinras om två särskilda yttranden, avgivna det
ena av länsstyrelsen i Norrbottens län och det andra av domänstyrelsen, i anled
ning av en vid innevarande riksdag inom andra kammaren väckt motion, nr 300,
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av herr J. P. Dahlén angående omedelbart igångsättande av sågverksrörelse å
Seskarö (jordbruksutskottets utlåtande nr 85).
I sitt den 27 februari 1930 avgivna utlåtande har länsstyrelsen därvid an
fört följande:
Frågan om statsåtgärder i anledning av den svårartade arbetslösheten å
Seskarö har nyligen varit föremål för särskild utredning genom länsstyrelsen
och tillkallade sakkunniga. Resultatet av denna utredning föreligger i ett
den 16 december 1929 dagtecknat betänkande, varav ett exemplar här bifogas
och till vilket länsstyrelsen torde få hänvisa. Beträffande särskilt spörsmålet
örn sågverksdriftens återupptagande åberopas vad som anförts å sid. 8—14 och
28—30 i nämnda betänkande.
Länsstyrelsen, med vilken de sakkunniga i detta avseende varit fullt ense,
har kommit till den uppfattningen, att nedläggandet av de båda sågverken å
Seskarö måste betraktas som ett led i den av ekonomiska faktorer framtvin
gade utvecklingsprocess i riktning mot rationalisering och koncentration till
större driftsenheter, som sedan ett antal år överallt pågår inom den på export
byggda sågverksindustrien, att de förändrade förhållanden, under vilka den
na industri numera arbetar, icke synas erbjuda någon utsikt till ekonomiskt
lönande sågverksrörelse i större skala å Seskarö, samt att under sådana för
hållanden staten icke bör, i strid mot utvecklingen, engagera sig för återupp
tagandet av en stadigvarande drift därstädes. I stället föreslås, att staten
genom anordnande av en effektiv arbetsförmedling, flyttningsbidrag och andra
lämpliga åtgärder underlättar och påskyndar den utrymning av ön, som därest
sågverksindustrien icke kan återupptagas måste betraktas som ofrånkomlig.
För att bereda de arbetslösa och den hårt betryckta kommunen någon lättnad
under avvecklingen, vilken under alla förhållanden måste beräknas taga en av
sevärd tid, har det därjämte ansetts oundgängligen nödvändigt att söka få till
stånd provisoriska arbeten i orten, dit de arbetslösa i avbidan på mera stadig
varande utkomstmöjligheter å annan ort kunna hänvisas. I sådant avseende
har föreslagits, att den sedan lång tid tillbaka påyrkade anläggningen av
hamn för Haparanda och Tornedalen vid Karl Johans stad nu skulle igång
sättas samt i andra hand att arbetet med banbyggnad Morjärv—Kalix—Karls
borg skulle påbörjas. Därjämte har i sista hand, under förutsättning att icke
något av nämnda företag nu skulle komma till utförande, av länsstyrelsen och
två bland de sakkunniga ifrågasatts provisorisk drift vid Sandviks sågverk
genom domänverkets försorg.
Länsstyrelsen kan här endast ytterligare understryka nödvändigheten av att
något nu åtgöres för att bringa effektiv hjälp i de svårigheter, som krisen inom
sågverksindustrien dragit över Nedertorneå kommun och dess befolkning. Må
let måste ju vara att söka återställa den genom industriens nedläggande rub
bade jämvikten mellan folktillgången och försörjningsmöjligheterna, men även
med kraftigt stöd från det allmännas sida torde det taga åtskillig tid innan
detta mål kan nås. Att under tiden en stor del av den övertaliga befolkningen
för sitt uppehälle är hänvisad till kommunala eller statliga understöd måste
betecknas som i hög grad otillfredsställande och ägnat att försvåra en av
veckling efter sunda linjer. De allmänna medel, som nu offras för kontantunderstöd och andra hjälpåtgärder skulle otvivelaktigt också bliva till avse
värt större gagn örn de i stället nedlades i sådana allmännyttiga arbeten inom
orten, som kunna vara ägnade att skapa bättre ekonomiska förhållanden och
ökade försörjningsmöjligheter i framtiden. Det är därför länsstyrelsens liv
liga förhoppning, att de förslag angående hamnanläggning vid Karl Johans
stad och järnväg i Kalixdalen. vilka motionsvis framförts vid årets riksdag,
skola vinna statsmakternas bifall. Båda dessa företag äro av så allmänt er-
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känd betydelse för ifrågavarande trakters framtida utveckling, att de förr
eller senare måste komma till stånd. Genom arbetenas igångsättande just nu
skulle ej allenast en väsentlig lättnad bereda,s för de arbetslösa under den nu
varande depressionsperioden, utan även vinnas den fördelen att dessa bety
delsefulla kommunikationsföretag stöde färdiga att tagas i bruk när -— som
man får hoppas — inom närmaste år framåt de nuvarande i viss mån kaoti
ska förhållandena inom träförädlingsindustrien i övre Norrbotten hunnit sta
bilisera sig och därmed möjligheter öppnats för en livligare ekonomisk ut
veckling även på andra områden.
Skulle emellertid statsmakterna trots allt ställa sig avvisande till dessa för
slag, inträder en situation, som enligt länsstyrelsens förmenande gör det nöd
vändigt att taga under allvarlig omprövning, huruvida icke staten, hellre än
att under avvecklingstiden offra avsevärda summor på en för befolkningen
demoraliserande understödsverksamhet, bör genom upptagande av provisorisk
drift vid Sandviks sågverk söka avvända de svåraste följderna av den nu rå
dande arbetslösheten.
Domänstyrelsen har i nyssnämnda den 4 mars 1930 dagtecknade utlåtande
anfört bland annat följande:
I motionen har berörts en av särskilt tillkallade sakkunniga verkställd ut
redning och avgivet betänkande angående förhållandena på Seskarö. Över
detta betänkande avgav styrelsen den 23 december sistlidna år underdånigt
utlåtande, som i avskrift bilägges. Styrelsens ställning till frågan örn en stat
ligt bedriven sågverksrörelse å Seskarö framgår härav och torde här icke be
höva närmare utvecklas, helst som intet nytt tillkommit sedan styrelsen avgav
nämnda utlåtande.
Nu ifrågasätta motionärerna, att sågverksdriften skall omedelbart upptagas
å Seskarö. Härför erforderlig ledning torde möjligen kunna inom kortare tid
anskaffas och erforderliga reparationer av verken också utföras inom relativt
kort tid, allt beroende på huru mycket penningar det kan befinnas lämpligt
att härför utgiva. Vad som emellertid nu icke kan anskaffas även vid in
skränkt tillgång på penningar, åtminstone före sommaren, är sågtimmer, och
med hänsyn till den i hög grad begränsade timmerfångsten innevarande vin
ter lärer det knappast vara tänkbart att till även mycket höga priser kunna
köpa sågtimmer, som instundande sommar nedflottas till den norrländska
kusten.
Allt det sågtimmer, som faller vid domänverkets egna avverkningar denna
vinter, är försålt, och att nu igångsätta nya avverkningar av sågtimmer för
att driva sågarna på Seskarö är praktiskt taget outförbart, enär tillräcklig
arbetskraft saknas för de avverkningar, som redan äro påbörjade, för att dessa
må kunna avslutas i tid. Såsom en sammanfattning av ovan anförda får sty
relsen uttala, att det är praktiskt taget omöjligt att tidigare än till mitten av
sommaren 1931 anskaffa tillräckligt med sågtimmer för att under ett år be
driva oavbruten sågning vid ens det ena av sågverken å Seskarö.
Departementschefen har för egen del anfört bland annat följande:
Vad först angår den av länsstyrelsen och de sakkunniga behandlade fjågan
om sågverksarbetarnas å Seskarö överflyttning till Kalixindustrien genom att
den Kalix träindustriaktiebolag tillhöriga, med statsmedel återupprättade rö
relsen vid Karlsborg skulle utvidgas har jag visserligen i likhet med länssty
relsen och de sakkunniga funnit, att under nuvarande förhållanden det icke
låter sig göra att i angivna syfte framkalla en sådan utvidgning av nämnda
rörelse. Det är emellertid icke uteslutet, att en sådan förr eller senare bör
komma till stånd, och man torde i sådant fall också vinna någon möjlighet att
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därstädes skaffa sysselsättning åt Seskaröarbetare, i den mån de då icke fun
nit lämpligt arbeta på annat håll. Den jämväl i betänkandet berörda frågan
örn domänstyrelsens försäljning spolitik beträffande virke från statens skogar i
övre Norrbotten har under den senaste tiden i flera olika sammanhang varit
föremål för noggrant övervägande, och det är hoppas, att en lösning härut
innan skall kunna uppnås, som är på samma gång försvarlig ur de ekonomiska
synpunkter, vilka domänstyrelsen har att i sin verksamhet iakttaga, och för
delaktig för en stabilisering såvitt möjligt av de enskilda industriföretagen.
Vad härefter angår de föreslagna åtgärderna av praktisk natur beröres i be
tänkandet först frågan om flyttning sk fälp och örn inlösen av Seskaröarbetarnas
egna hem. Då jag anser mig böra tillstyrka förslaget örn att kostnaderna för
Seskaröarbetares flyttning till nya arbetsplatser skola bestridas av statsmedel,
vill jag understryka, att detta måste vara en i särskild grad exceptionell åtgärd,
betingad av de enastående förhållandena i förevarande fall och alltså utan prejudicierande verkan. Vidare må framhållas, att de i betänkandet föreslagna
villkoren för flyttningshjälpens utgående strängt böra iakttagas. Därest någon
utan rimlig anledning vägrar att mottaga erbjudet arbete, bör detta kunna vara
anledning till att flyttningshjälp icke vidare ifrågakommer för hans del. Det
torde böra ankomma på Kungl. Majit att meddela närmare bestämmelser i
ämnet.
Den förordade inlösningen av Seskaröarbetarnas egna hem torde likaledes
vara en förutsättning för att utflyttningsverksamheten skall kunna genomfö
ras och att arbetarna skola kunna utan tyngande ekonomisk belastning börja en
ny verksamhet. Jag tillstyrker alltså i princip förslaget härom. Statens egna
hemsstyrelse har i sitt yttrande anfört, att hänsyn borde tagas till att ifråga
varande fastigheter mestadels vore intecknade, och att anledning icke funnes,
att staten skulle inlösa dylika inteckningar med fulla beloppet, vilket veder
börande inteckningshavare eljest icke haft möjlighet att under nuvarande för
hållanden återbekomma. I anledning härav må framhållas, att en verkställd
närmare undersökning utvisar, att dylika inteckningar endast i mycket begrän
sad omfattning förekomma. Endast fyra av de tjugu egna hem, vilka äro be
lägna på fri grund, besväras nämligen av penninginteckning, och sammanlagda
belånade värdet av dessa inteckningar uppgår endast till något över 12,000
kronor. Två av dessa inteckningar, belånade för tillsammans 6,600 kronor,
innehavas av sparbank. En inteckning å ej fullt 1,000 kronor ligger som sä
kerhet för egnahemslån hos Norrbottens läns hushållningssällskap och den
sista inteckningen, å 4,500 kronor, är enligt uppgift belånad hos anförvanter
till fastighetsägaren. I ett av fallen överstiger lånesumman med 100 kronor
det värde, vartill fastigheten uppskattets vid den värdering, som ligger till
grund för sakkunnigförslaget.
Ehuru det väckta spörsmålet således har mycket begränsad betydelse, bör
det uppenbarligen vid inlösningen iakttagas, att, i den mån sådant finnes skä
ligt, uppgörelse bör söka träffas med vederbörande fordringsägare örn reduce
ring av lånebeloppen.
Vid den värdering av fastigheter och bostäder, som ligger till grund för sak
kunnigförslaget, har man utgått från värdet, därest sågverken varit i drift.
En dylik utgångspunkt för uppskattningen synes mig i förevarande fall vara
rimlig. Det är väl dock näppeligen att antaga, att inlösning kommer till stånd
i alla fall, i det att det kan antagas, att en del egnahemsägare föredraga att
kvarstanna på ön och där söka sin utkomst eller också erhålla sådant skogsar
bete å annan ort, att de åtminstone tillsvidare för sig och sin familj kunna hava
den stadigvarande bostaden förlagd till Seskarö. Då syftet med inlösningen är
att underlätta utflyttningen från ön, torde också rätten till inlösning böra be
gränsas med avseende å tiden, förslagsvis sålunda att inlösen som regel endast
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skulle ifrågakomma gentemot dem, som under avvecklingstiden eller alltså före
1933 års utgång erhållit stadigvarande anställning å annan ort. Fastigheterna
och egnahemmen torde tillsvidare kunna ställas under förvaltning av det sär
skilda organ för avvecklingsarbetet, varom jag i det följande kommer att fram
lägga förslag. Då staten givetvis icke har något intresse av att bibehålla ägan
derätten till desamma, torde de böra så snart som möjligt avyttras; i den man
avyttring icke kommer till stånd under avvecklingstiden, torde sedermera få
träffas avgörande rörande förvaltningen därav. Med hänsyn till ändamålet
med inlösningen torde det vara skäl att, såsom i vissa av de avgivna yttrande
na förordats, föreskriva, att belopp, som kommer att uppbäras av den tidigare
egnahemsägaren, skall i första hand användas för bosättning och påbörjande
av verksamhet å den nya boningsorten.
I detta sammanhang har uppkommit fråga örn att inlösning skulle ske jäm
väl av fastigheter, tillhörande handlande och hantverkare, vilka vid öns av
folkning komma att förlora möjligheten att på Seskarö erhålla sitt uppehälle.
De sålunda framställda anspråken torde icke kunna frånkännas visst berätti
gande. I fråga örn dessa fastigheter föreligger emellertid för närvarande icke
någon värdering eller i övrigt närmare utredning, varför jag icke nu är be
redd att intaga ståndpunkt i frågan. Det torde bliva anledning återkomma
därtill ett följande budgetår i sammanhang med framställning örn beredande
av medel för avvecklingsarbetets fortsättande.
Det centrala i de åtgöranden, som erfordras för avvecklingen av arbetslös
heten på Seskarö, är tydligen åstadkmmande av en effektiv arbetsförmed
ling. Såsom framgått av det föregående, hava redan särskilda åtgärder vid
tagits i detta hänseende, i det att särskild arbetskraft ställts till förfogande
vid länsförmedlingen i Luleå för anskaffande av arbete åt arbetslösa. Denna
anordning har vitsordats vara till gagn och synes böra fortsätta. Därjämte
torde det emellertid vara erforderligt, att till Seskarö utsändes en person, som
kan i samarbete med länsförmedlingen och samtidigt i närmaste kontakt med
Seskaröarbetarna undersöka alla möjligheter för dessas utplacering. Åt sam
ma person torde böra uppdragas att handhava de omedelbara åtgärderna be
träffande arbetarnas flyttning och statsbidragen därtill ävensom inlösningen
av de egna hemmen. Denna person torde böra stå under arbetslöshetskommissionens direkta ledning och tjänstgöra såsom dess organ även vad angår
yrkeskurser m. m. Detta förslag sammanhänger därmed att, såsom kommis
sionen och socialstyrelsen förorda, ledningen av avvecklingsarbetet syntes böra
handhavas av kommissionen, som alltså bör hava att, när det gäller att med sta
tens verk, närmast domänstyrelsen och lantbruksstyrelsen, förhandla örn arbetsanställningar, ombesörja dylika förhandlingar.
Rörande utsikterna för ifrågavarande arbetsförmedling är det tyvärr icke
möjligt att med säkerhet uttala sig. Länsstyrelsen och de sakkunniga hava
väsentligen hänvisat till förefintligt behov av ytterligare arbetskraft i skogs
bruket. Emellertid må framhållas, att även örn det torde få antagas vara rik
tigt, att skogshanteringen i Norrbotten i framtiden kommer att kräva någorlun
da permanent sysselsatt arbetskraft i större utsträckning än hittills, detta sanno
likt endast kommer att bliva resultatet av en långsamt skeende utveckling. Utplaceringen av arbetare för permanent sysselsättning i skogsarbete möter dess
utom för närvarande bland annat den svårigheten, att erforderliga bostäder,
vägförbindelser och dylikt i stor utsträckning saknas.
Vad angår förslaget om kolonisation av Seskaröarbetare på G. E. Broms’
stiftelses områden vid Keräsjoki har i de avgivna yttrandena anbefallts, den
största försiktighet, då eljest risken för misslyckande vöre mycket stor. Även
enligt min uppfattning lärer endast i undantagsfall en dylik kolonisation kunna
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anbefallas. Dock förefaller mig tillräcklig anledning icke förefinnas att ute
sluta jämväl denna eventualitet såsom en av utvägarna vid utrymningen av
Seskarö. Å andra sidan bör det enligt min mening icke ifrågakomma att med
statsmedel bidraga till anskaffning av inventarier m. m. Följden skulle alltså
bliva, att kolonisation endast skulle kunna ifrågakomma i de fall, där en ti
digare egnahemsägare är villig att lägga ned inlösningssumman på anläggnin
gen av kolonatet.
I fråga om de lämpligaste anordningarna beträffande den viktiga frågan örn
beredande av yrkesutbildning åt de yngre åldersgrupperna hava under ärendets
behandling olika uppslag framkommit. I sakkunnigbetänkandet förutsättes
närmast en utvidgning av de kurser, som redan förekommit på Seskarö av den
typ, .sorn plägar anordnas genom arbetslöshetskommissionen. Nämnda kom
mission ansluter sig till detta förslag men förordar därjämte, att medel beredas
för bevistande av yrkesundervisning på andra platser. Skolöverstyrelsen för
ordar däremot inrättande av verkliga yrkesskolekurser av det slag, som före
kommit i Byske kommun i anledning av den därstädes inträffade svåra arbets
lösheten.
Såsom i olika sammanhang framhållits kan utflyttningen från Seskarö endast
väntas ske successivt. Det är då uppenbarligen ur olika synpunkter av stor
betydelse att väntetiden begagnas till att meddela de yngre åldersgrupperna
sådana kunskaper, som göra dem bättre ägnade att bereda sig utkomst i ett
yrkp.\ ?,ör min del vil1 Ja£ därför förorda, att samtliga de ifrågasatta utvägar
na försökas. De av arbetslöshetskommissionen anordnade kurserna hava sin
huvudsakliga betydelse därigenom, att de under arbetslöshetstiden bereda nyttig sysselsättning och vana vid ordnat arbete. Arbetslöshetskommissionens
förslag att med statsbidrag bereda möjlighet för bevistande av kurser å andra
orter synes mig innebära en god anordning. I den mån exempelvis de unga
kunna utplaceras vid folkhögskolor eller lantmannaskolor i olika trakter, vi
sar erfarenheten, att de genom undervisningen och umgänget med kamraterna
lätt assimileras i den nya omgivningen och att därigenom möjlighet uppstår för
lämpligt förvärvsarbete. Vad slutligen angår de av skolöverstyrelsen för
ordade yrkesskolorna avse de att lämna full undervisning i vederbörande yr
ken. Därest undervisningen avser sådana yrken, i vilka relativt god arbetstillgång finnes, _ innebär denna undervisning tydligen den bästa möjligheten
att pa ett definitivt sätt överföra vederbörande arbetare till ny inkomstbrin
gande sysselsättning. Erfarenheterna från yrkesskolorna i Byske hava också
enligt samstämmiga vittnesbörd varit gynnsamma. På sätt därstädes skett
torde även i detta fall bidrag kunna lämnas av arbetslöshetsmedel till täckande
av den del av kostnaderna, för vilken landstinget eller vederbörande kommun
eljes författningsenligt har att ansvara. Arbetslöshetskommissionen torde allt
så, böra tillsammans med landstinget eller möjligen Nedertorneå kommun över
väga anordnandet av dylika kurser.
För yrkesundervisningen har i förevarande betänkande beräknats ett sam
manlagt belopp av 10,000 kronor. Det är möjligt, att denna summa icke blir
tillräcklig för genomförande av det utbildningsprogram, som jag i det före
gående antjdt. Med hänsyn till sakens betydelse torde denna omständighet
dock icke få utgöra hinder för programmets genomförande, utan lärer i hän
delse av behov berörda belopp böra få överskridas inom vissa gränser, som
torde få av Kungl. Maj:! angivas.
Redan den nu behandlade yrkesundervisningen innebär ju enligt det anförda
i viss mån en anordning till avhjälpande av svårigheterna under avvecklingstiden. _ Av den lämnade redogörelsen har framgått, att i förevarande betänkan
de därjämte framlagts flera andra alternativa förslag i sådant hänseende. Av
dessa har ett, nämligen förslaget örn provisoriskt upptagande av driften vid
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Sandviks sågverk, av länsstyrelsen och de sakkunniga upptagits såsom det, vil
ket sist borde ifrågakomma; två av de sakkunniga hava ansett, att ett dylikt
återupptagande under inga omständigheter borde ske. Även enligt min mening
bör dylik åtgärd icke nu ifrågakomma. Förutom därmed förbundna principiella
betänkligheter och uppkommande förlust för staten talar mot densamma, att
den måste vara direkt ägnad att motverka en snabb utflyttning från Seskarö.
Vad angår de i övrigt ifrågasatta provisoriska arbetena nämligen antingen
byggande av hamn vid Karl Johans stad i närheten av Haparanda jämte till
fartsväg och eventuellt järnvägsspår eller byggande av järnväg mellan Morjärv
och Kalix, vill jag erinra, att Kungl. Maj :t denna dag på föredragning av che
fen för kommunikationsdepartementet torde komma att föreslå riksdagen att
anvisa medel för påbörjande av förstnämnda företag. Vid behandling av sagda
ärende har föredragande departementschen bland annat framhållit, att av
vecklingen av arbetslösheten å Seskarö skulle genom detta företag verksamt
och på ett lämpligt sätt underlättas. Härutinnan må framhållas, att arbete
på detta sätt kan erhållas, icke endast som i väg- och vattenbyggnadsstyrelsens
yttrande anförts för ett femtiotal Seskaröarbetare vid själva hamnbyggnaden
utan därjämte för ett icke oväsentligt antal sådana arbetare vid anläggandet av
den i förslaget ingående tillfartsvägen till hamnen samt vid utförande i sam
band därmed av vissa förbättringsarbeten å kustlandsvägen. Därest ifråga
varande förslag vinner riksdagens gillande torde — under förutsättning där
jämte att arbetslöshetskommissionen väsentligen i samma utsträckning som
hittills anvisar reservarbeten å andra håll åt Seskaröarbetare — det icke behöva
ifrågasättas att tillgripa vare sig järnvägsbyggnaden Morjärv—Kalix eller
ett provisoriskt återupptagande av driften vid Sandvikssågen.
Hedan i det föregående, nämligen i samband med frågan örn arbetsförmed
ling, har jag angivit min ståndpunkt i fråga örn organiserandet av avvecklingsverksamheten. Jag torde härvid kunna hänvisa till vad jag i berörda samman
hang anfört.
Kostnaderna för avvecklingens genomförande hava i länsstyrelsens och de
sakkunnigas betänkande, på sätt den lämnade redogörelsen utvisar, uppskattats
till sammanlagt 355,000 kronor att fördelas på tre år. Mot denna uppskatt
ning har jag icke i vidare mån haft något att erinra än som framgått av vad jag
anfört rörande eventuellt behov av ökade medel för yrkesutbildning. Vad an
går sättet för beloppets bestridande finner jag i likhet med arbetslöshetskom
missionen, att detsamma lämpligen kan utgå av det allmänna anslaget till be
kämpande av arbetslösheten. Vid sådant förhållande torde närmare fixering av
det för nästa budgetår erforderliga beloppet icke nu behöva göras, utan synes
endast riksdagens bemyndigande för Kungl. Maj :t böra inhämtas att av nämn
da anslag bestrida utgifter för avveckling av arbetslösheten å Seskarö enligt här
förordade grunder.
Till den merbelastning å ifrågavarande anslag, som kommer att vållas av nu
förordade anordningar, har jag, såsom av det föregående framgått, tagit hän
syn vid beräkningen av anslagsbehovet för nästa budgetår.
I samband med Kungl. Maj:ts förevarande proposition har utskottet till be
handling förehaft följande motioner, nämligen:
dels två likalydande motioner, väckta, den ena, nr 108, inom första kamma
ren, av herr G. Möller m. fl., och den andra, nr 186, inom andra kammaren av
herr /’. A. Hansson i Stockholm, m. fl., vari hemställts, att riksdagen måtte för
nästkommande budgetår ställa till Kungl. Maj :t.s förfogande ett förslagsanslag
av 20 miljoner kronor att användas för utförande enligt i huvudsak i motionerna
angivna grunder av produktiva offentliga arbeten;
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dels två likalydande motioner, väckta, den ena, nr 331, inom första kamma
ren av herr G. Möller m. fl. och den andra, nr 544, inom andra kammaren av
herr P. A. Hansson i Stockholm, vari hemställts, ej mindre, att riksdagen måtte
för kontantunderstöd åt arbetslösa och för understödjande av för motverkande
av arbetslösheten anordnade kommunala arbeten — i båda fallen enligt av Kungl.
Majit fastställda grunder — för budgetåret 1930/1931 anvisa ett extra reserva
tionsanslag av 2,000,000 kronor, än även, därest detta yrkande och de i de först
nämnda motionerna framställda yrkandena icke vinna riksdagens bifall, att
riksdagen måtte till bekämpande av arbetslösheten, i huvudsaklig överensstäm
melse med av motionärerna i sju punkter angivna grunder, för budgetåret 1930/
1931 anvisa ett extra reservationsanslag å 8,000,000 kronor;
dels en inom andra kammaren av herr •/. P. Dahlén m. fl. väckt motion, nr 521,
däri hemställts, att riksdagen i anledning av Kungl. Majits proposition nr 255
måtte bevilja ett förslagsanslag å 30 miljoner kronor att användas för under
stödjande av kommunala och anordnande av statliga produktiva arbeten för
de arbetslösa, att riksdagen måtte som villkor för anslagets användande före
skriva, att arbetslöshetskommissionen avskaffas samt att hjälpverksamheten för
de arbetslösa organiseras så, att ledningen därav lägges direkt under social
departementet och under socialdepartementet sorterande organ samt att kom
munerna erhålla rätt att mot avtalsenliga löner driva en självständig arbetslöshetspolitik, samt att riksdagen vid beviljande av ovannämnda anslag måtte fast
ställa sådana direktiv för hjälpverksamheten, att alla oförvållat arbetslösa skola
i möjligaste mån beredas arbete vid av kommuner eller stat anordnade produk
tiva arbeten och att, därest i något fall arbete ej kan beredas de arbetslösa,
dessa alltid beviljas tillräckligt kontant understöd;
dels en inom första kammaren av herrar C. I. Asplund och D. Hansén väckt
motion, nr 339, vari hemställts, att riksdagen ville i anledning av Kungl. Maj :ts
proposition nr 255 angående anslag till bekämpande av arbetslösheten, i vad
den avser särskilda åtgärder beträffande arbetslösheten å Seskarö, hos Kungl.
Majit hemställa om upptagande genom domänverkets försorg av sågverksdrift
å Seskarö med avtalsenliga löner under förutsättning, att de arbetare som an
ställas avstå viss procent, förslagsvis under första driftsåret 5 och under föl
jande år 10 procent av sin avlöning till en fond, som jämte ränta skall användas
till inlösen av sågverket, därest staten efter viss tid, förslagsvis fyra år, finner
sig böra nedlägga statsdriften och i stället lämna garanti för en viss timmer
leverans i händelse driften fortsättes av arbetarna, eventuellt jämte andra en
skilda företagare; samt för sin del medgiva, att av arbetslöshetsanslag må be
stridas utgifter för inköp av Sandviks sågverk å Seskarö med tillhörig mark,
byggnader och inventarier ävensom för nödig modernisering för en årstillverkning av 9,000 standards, för ett beräknat sammanlagt belopp av 295,000 kronor;
dels en inom sistnämnda kammare av herr O. Bergqvist väckt motion, nr
340, däri yrkats, att riksdagen ville med avslag av den i Kungl. Majits pro
position nr 255 föreslagna avvecklingen å Seskarö bemyndiga Kungl. Maj :t att
genom domänstyrelsen låta upptaga provisorisk drift vid Sandviks sågverk för
beredande av arbetstillfällen åt de arbetslösa å Seskarö så långt detta kan
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ske ävensom att vidtaga åtgärder för förflyttning till annat arbete av dem, som
ej kunna beredas anställning vid nämnda sågverk;
dels ock en inom andra kammaren av herr O. W. Lövgren m. fl. väckt motion,
nr 555, vari hemställts, att riksdagen i anledning av Kungl. Majits proposition
nr 255 ville dels bifalla Kungl. Maj:ts proposition för att myndigheterna skola
hava medel för att låta en partiell avveckling av Seskarö-historien ske enligt
det i Kungl. Maj :ts proposition angivna programmet, dels också anvisa ett belopp
av upp till 1,000,000 kronor för att därigenom ge Kungl. Majit möjlighet att
antingen genom domänverket eller också genom bildandet av ett aktiebolag
igångsätta driften vid Seskarö.
Slutligen har utskottet till behandling i detta sammanhang förehaft en inom
andra kammaren av sistnämnde motionär m. fl. väckt motion, nr 323, vari hem
ställts, att riksdagen ville besluta att för igångsättandet av arbetet på banbyggnaden Morjärv-—Kalix—Karlsborg anslå 1,000,000 kronor för budgetåret
1930/1931 samt vidare i skrivelse till Kungl. Majit begära skyndsam komplet
tering av de redan gjorda tekniska och ekonomiska utredningarna i den mån
så är av behovet påkallat för att arbetet på bandelen skall kunna igångsättas.
I fråga örn de skäl, motionärerna anfört till stöd för sina förslag, får utskot
tet hänvisa till motionerna.
över motionerna 1:108 och lii 186 har utskottet i vederbörlig ordning inför
skaffat yttranden från arbetslöshetskommissionen och socialstyrelsen, vilka
yttranden äro såsom bilagor fogade vid detta utlåtande (Bil. A och B).
Av den i ärendet lämnade utredningen synes utskottet ådagalagt, att åtgär Utskottets
der från statens sida till bekämpande av arbetslöshet alltjämt äro av behovet yttrande.
påkallade.
Enligt den föreliggande propositionen skulle statens hjälpverksamhet på
ifrågavarande område under nästkommande budgetår utövas i samma huvud
former som hittills, dock att i propositionen ånyo framhållits angelägenheten
av att de s. k. reservarbetena, som bedrivas av arbetslöshetskommissionen eller
med bidrag från denna såsom s. k. statskommunala arbeten, undan för undan
inskränkas genom att arbetarna i så stor utsträckning som möjligt föras över
till likartade arbeten, bedrivna i den öppna arbetsmarknaden.
Olämpligheten av att under pågående utredningar örn arbetslöshetens karak
tär och orsaker samt medlen för dess bekämpande ävensom angående arbets
löshetsförsäkring vidtaga ändringar i de på förevarande område gällande be
stämmelserna ansåg sistlidet års riksdag (skrivelsen nr 272) ligga i öppen dag,
och riksdagen framhöll ock samtidigt angelägenheten av att, under det
att utredningarna påginge, åtgärder, så långt möjligt vore, vidtoges i syfte
att genom effektiv arbetsförmedling, i den mån så kunde ske, återföra arbets
kraft till den allmänna arbetsmarknaden.
Motionsvis har nu inom riksdagen väckts förslag, avseende beträdande av
nya vägar i fråga om åtgärder å berörda område, innan de många och inveckla
de spörsmål, som sammanhänga med frågan om de lämpligaste metoderna för
mildrandet av arbetslöshetens följder, hunnit att utredas.
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Såsom av arbetslöshetskommissionens yttrande i ärendet framgår, har kom
missionen ansett det icke välbetänkt, att staten, innan dessa utredningar avslu
tats eller eljest tvingande skäl anförts för en ändring av nuvarande ordning,
skulle kasta över ända det provisoriska system, som dock uppbyggts med led
ning av gjorda erfarenheter under en mer än tioårig verksamhet, för att i stäl
let övergå till ett alldeles nytt och fullständigt oprövat system. Denna upp
fattning synes, åtminstone i viss utsträckning, icke kunna frånkännas giltighet.
I enlighet härmed finner utskottet motiverat, att ett anslag till arbetslöshetens
bekämpande genom arbetslöshetskommissionen jämväl denna gång beviljas en
ligt oförändrade grunder.
Emellertid synas skäl kunna anföras för att de ovan berörda motionerna för
anleda viss utredning. Det skulle kunna tänkas, att ett reservationsanslag till
vissa allmänna arbeten ställes till Kungl. Maj:ts förfogande, att tagas i an
språk i den mån påtaglig arbetslöshet, antingen generellt eller, t. ex. på grund
av industriella sammanbrott, mera lokalt uppstår; ett sådant anslag skulle
kunna vara av betydande värde vid arbetslöshetsfrågornas handläggning. Här
igenom komme, åtminstone till viss del, de offentliga arbetena att kunna mer
smidigt anpassas efter konjunkturerna, så att en större anpart av dessa arbeten
igångsattes under depressionsperioder än eljest blir fallet. Utredningen borde
sålunda omfatta frågan, huruvida och på vilket sätt en anordning med ett re
servationsanslag till utförandet av därför lämpade arbeten borde vidtagas. Ut
redningen bör bedrivas skyndsammast möjligt, och resultaten därom böra före
läggas riksdagen.
Vad beträffar medelsbehovet för nästa budgetår, vill utskottet framhålla, att,
även örn man kan säga, att enligt senast tillgängliga siffror ställningen på
arbetsmarknaden i vårt land förbättrats vid jämförelse med närmast föregåen
de år, de allmänna konjunkturerna dock visa tecken till en begynnande avmatt
ning, vilket synts utskottet motivera en höjning av det av Kungl. Hajd äskade
anslagsbeloppet. Utskottet vill med hänsyn härtill för sin del förorda, att an
slaget bestämmes till 2,500,000 kronor. Utskottet vill därjämte erinra örn de år
för år ständigt stigande belopp, riksdagen anvisat till väganläggningar, vägförbättringar och vägunderhåll, vilka tillsammans med vägskattemedel enbart för
nästkommande budgetår belöpa sig till över 80 miljoner kronor, samt att inneva
rande års riksdag i anledning av framställningar från Kungl. Maj:t till ny
odling och betesförbättring å ofullständiga jordbruk samt till skogsutdikning
anvisat anslag å tillhopa 1,800,000 kronor.
Vad därefter angår frågan örn åtgärder för att bringa hjälp åt befolknin
gen å Seskard får utskottet inledningsvis erinra örn det utomordentligt svåra
läge, vari denna avskilda öbefolkning liksom ock den kommun, Nedertorneå
kommun, som ön tillhör, oförskyllt försatts genom sågverksdriftens nedläggelse. Behovet av en särskild hjälpaktion får anses fastslaget genom riksdagens
tidigare uttalanden i denna sak.
Vid övervägande av de olika former, under vilka hjälp lämpligast bör läm
nas, gäller det i första hand att taga ställning till den motionsvis framförda
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tanken på en fortsatt sågverkscheft å ön. I detta avseende får utskottet an
föra följande.
Vid denna frågas bedömande måste beaktas de ödesdigra verkningar den
totala nedläggelsen av all industri på ön skulle få ej endast för öbefolkningen,
som skulle tvingas på främmande ort i konkurrens med andra arbetslösa söka
en oviss utkomst, utan även för Nedertorneå kommun, vars utskylder, företrä
desvis på grund av förhållandena på Seskarö, för närvarande överstiga 40 kro
nor per skattekrona. Möjligheterna att fortsätta sågverksdriften synas ej vara
så ogynnsamma att sådana ytterlighetsåtgärder skola behöva tillgripas som de
i propositionen föreslagna.
Det alternativ (alt. III), som de sakkunniga ansett böra ifrågakomma för
en eventuell provisorisk drift vid Sandvik, avser en tillverkning av endast 4,000
standards och har beräknats medföra en årsförlust av omkring 90,000 kronor.
En så hög årlig förlustsiffra måste tvivelsutan väcka betänkligheter och kan
förklara domänstyrelsens avvisande hållning.
Enligt de sakkunnigas utredningar finnes emellertid ett annat alternativ
(alt. I), som medför ett mindre ofördelaktigt ekonomiskt resultat och dessutom
medgiver en större del av befolkningen stadigvarande arbete. Detta alternativ
avser full drift av sågverket med en årstillverkning av 9,000 standards eller
samma tillverkningssiffra som tidigare. Även detta senare större alternativ
skulle visserligen enligt de sakkunnigas kalkyler medföra en förlust, som dock
uppgår till ej fullt 19,000 kronor per år. Härvid har man emellertid utgått från
en så hög ränta på anläggnings- och driftskapital som G1^ procent. För det
kapital, som tillhandahålles av riksgäldskontoret, betalar dock domänstyrelsen
för närvarande allenast 41/» procent. Denna ränteskillnad på 2 procent mot
svarar en sänkning av ränteposten med 34,469 kronor, vilket täcker den beräk
nade förlusten av 18,970 kronor och därutöver lämnar en vinst å driften av
15,499 kronor, varvid full ränta därutöver erhållits å allt använt kapital. Lägges denna nettovinst, 15,500 kronor, till den beräknade årliga amorteringen,
36.000 kronor, möjliggöres en total årlig amortering av 51,500 kronor eller på
fyra år tillsammans 206,000 kronor, som sålunda nedbringar den beräknade
kostnaden för inköp av hela sågverksegendomen med 10 pråmar jämte moder
nisering av sågverk och brädgård, inköp av flisverk samt 40 nya pråmar, till
sammans 295,000 kronor, till 89,000 kronor.
Örn arbetarna, som till statsutskottet avlämnat skriftlig, av dem person
ligen undertecknad förbindelse att medverka enligt det i motion 1:339 fram
lagda förslaget, medgiva fondering av i medeltal 7 % av dem tillkommande, avtalsenliga löner, erhålles med
% enkel ränta, beräknad från slutet av varje år,
89.000 kronor, motsvarande just den oamorterade delen av anläggningen, vilken
därefter skulle kunna överlämnas till ett på grundval av arbetarnas besparingar
bildat enskilt företag för eventuellt övertagande av driften.
I kalkylerna för alt. I hava de sakkunniga utgått från att sågavfallet skall
användas för tillverkning av sulfatflis. Detta medför — förutom anläggning
av flisverk för en kostnad av 33,000 kronor — att det för sågengen använda
timret måste vara barkat. I enlighet härmed har räknats med en betalning för
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råvarorna av 56 öre per cylinderkubikfot (barkat timmer fritt älvsmynningen),
medan motsvarande kostnad för obarkat timmer utgör
öre. De årliga ut
gifterna för timrets barkning och flisens upphuggning äro så stora, att värdet
av den försålda flisen endast obetydligt överstiger desamma. Användes som
hittills skett avfallet i stället till kolning, torde det ekonomiska årsresultatet
kunna ytterligare förbättras, så att man med nuvarande kolpriser bör kunna
räkna med ett årligt nettoöverskott av cirka 40,000 kronor i stället för ovan
angivna 15,500 kronor.
Arbetarnas nuvarande nödläge och skuldsättning förutsätter att de få rätt att
i mån av behov till annan transportera sina insatser, exempelvis å sina ford
ringsägare. Härigenom kunde ett allmännare intresse även hos utomstående
för driftens fortsättande genom enskilt företag förväntas framväxa, så att, om
domänstyrelsen efter någon tid skulle finna det fördelaktigare att upphöra med
driften för egen del, det hela kunde överlämnas till enskilt företag, grundat på
de av arbetarna gjorda insatserna. Detta bleve en helt annan och bättre ut
gångspunkt än att omedelbart söka få till stånd ett enskilt företag, som måste
grundas med nödlidande och skuldsatta arbetare som enda intressenter. Förlagskrediten kan i det förra fallet mycket lättare anskaffas mot säkerhet i de
skuldfria anläggningarna och i inneliggande virkeslager. Ett enskilt företag,
som därtill icke har några medel disponibla ens för inköp av verket och inga
egna skogar, måste också räkna med hög ränta och erhåller ingen bankkredit,
vare sig anskaffnings- eller driftskapital, utan att det kan prestera mångåriga
virkeskontrakt till betydligt lägre pris än dagspriserna å råvaran, detta för att
bilda säkerhetsmarginal för prisfall å det sågade virket.
Örn man bortser från de rent tillfälliga vinster, som skulle kunna uppstå för
domänstyrelsen å försäljning av oförädlat virke, då vid försäljningen konjunk
turen råkar ligga högre än då det sågade virket skall säljas, en vinst, som gi
vetvis motsvaras av en förlust, då priserna gå i motsatt riktning, så borde in
nehavet av detta sågverk för domänstyrelsen medföra större trygghet för att
vid varje tillfälle utfå ett skäligt netto å råvaran, allt inför den faktiska monopolisering av den norrländska sågverksrörelsen, såväl i södra som i övre Norr
land, som under den senaste tiden så starkt utvecklats.
Vid sin prövning av ärendet har utskottet kommit till den uppfattningen, att
en fortsatt drift av Sandviks sågverk enligt nu angivna alt. I måste vara att
föredraga framför propositionens förslag örn en fullständig utflyttning från
ön med en omfattande inlösen av egna hem m. m. I avvaktan på att sågverksdriften ånyo kan igångsättas, torde sågverket utan dröjsmål böra inköpas samt
de arbetslösa få sysselsättning med framskaffande av timmer, reparations- och
moderniseringsarbeten å såg och brädgård samt tillverkning av pråmar m. m.,
vari de äro fullt kunniga. Därvid torde inbesparas ett betydande belopp, som
eljest bliver erforderligt till nödhjälpsarbeten och understöd. Räknar man med
att minst 150 arbetare skulle få framtida sysselsättning vid sågning och skepp
ling utav samtliga de 250, som nu finnas å Seskarö, så torde man därutöver
kunna inbespara 213,000 kronor (^59 X355,000) av kostnader för i propositionen
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föreslagna utflyttning m. m. Arbetslöshetsanslaget skulle alltså på detta sätt
bliva mindre belastat än enligt propositionens förslag.
Sammanlagt skulle enligt de sakkunnigas beräkningar kostnaderna för inköp
av Sandviks sågverk med tillhörig mark, byggnader och inventarier ävensom för
nödiga komplptteringsarbeten ej behöva överstiga 300,000 kronor.
Vad till sist angår den av de sakkunniga och även motionsvis inom riksdagen
ånyo framförda tanken på en järnväg Morjärv—Kalix (—Karlsborg) får ut
skottet erinra, att förberedande undersökningar visserligen föreligga utförda
för en dylik järnväg genom Kalixbygden. Järnvägsstyrelsens numera intagna
ståndpunkt är dock, att vad som tidigare talat för nämnda hänäs anläggning
ej längre vore gällande med hänsyn i första hand till biltrafikens utveckling.
Utan underskattande av banans betydelse för jordbruket och industrien i de
trakter, den är avsedd att genomlöpa, anser sig utskottet ej kunna förorda, att
på sätt motionsvis påyrkats anslag nu anvisas till banbyggnaden.
Under åberopande av vad sålunda anförts får utskottet alltså hemställa,
I:o) att riksdagen må
a) i anledning av Kungl. Maj:ts förevarande proposition
samt motionerna I: 331 och II: 544 till bekämpande av arbets
lösheten för budgetåret 1930/1931 anvisa ett extra reservations
anslag av 2,500,000 kronor; samt
b) i anledning av motionerna I: 108 och II: 186 i skrivelse
till Kungl. Maj:t anhålla om skyndsam utredning, huruvida
och under vilka villkor ett reservationsanslag må böra beviljas
för att efter Kungl. Maj:ts beprövande tagas i anspråk vid till
fällen av ökad arbetslöshet av mera betydande omfattning:
II :o) att motionerna I: 108, II: 186 och 521, i vad de skilja
sig från utskottets hemställan här ovan, icke måtte till någon
riksdagens åtgärd föranleda;
liim) att riksdagen må, i anledning av sagda proposition
samt herr Asplunds och Hansens, Bergqvists och Lövgrens
motioner, I: 339 och 340 samt II: 555 medgiva, att Kungl.
Maj :t må — under beaktande av de synpunkter utskottet ovan
anfört -— av arbetslöshetsanslag för nästkommande budgetår
bestrida utgifter för inköp av Sandviks sågverk å Seskarö
med tillhörig mark, b,yggnader och inventarier ävensom för
nödiga kompletteringsarbeten för en årstillverkning av 9,000
standards till ett sammanlagt belopp av högst 300,000 kronor.
IV :o) att herr Lövgrens m. fl. motion, II: 323, om anslag till
en järnväg Morjärv—Kalix—Karlsborg icke må vinna riksda
gens bifall.
Stockholm den 2 juni 1930.
På statsutskottets vägnar:
S. H. KVARNZELIUS.

Kartong.

