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Nr 41.
Johansson, Johan Bernhard, och Trygger, örn
anstånd med igångsättandet av sågverksdrift vid Sandvik
å Seskarö m. m.

Av herrar

Vid 1929 års riksdag framställdes vissa yrkanden i anledning av rådan
de arbetslöshet å Seskarö i Norrbottens län. Sedan riksdagen i anled
ning därav uttalat, att ett upptagande genom domänverkets försorg av
sågverksdrift därstädes vore förtjänt av ett ingående övervägande, upp
drog Kungl. Maj:t åt länsstyrelsen att under medverkan av sakkunniga
personer verkställa utredning av frågan örn lämpliga åtgärder för att
bereda industriarbetarna å Seskarö arbetstillfällen därstädes eller å an
nan ort ävensom i sist avsedda fall för att underlätta deras överflyttning
till ny arbetsplats.
I ett den 16 december 1929 avgivet betänkande framlade länsstyrelsen
och de sakkunniga förslag till statsåtgärder, som i nämnda hänseenden
ansågos påkallade. I främsta rummet hade därvid beaktats möjligheter
na för en fortsatt sågverksdrift på ön, men resultatet blev, att förutsätt
ningar där saknades för uppkomsten av en rationell träförädlingsindustri
efter moderna linjer, och även utsikterna till att en fristående sågverks
rörelse i mindre skala skulle bliva lönande ansågos numera väsentligt
mindre än tidigare. Då enligt länsstyrelsens och de sakkunnigas upp
fattning för största delen av befolkningen icke finnes möjlighet att utan
industri kunna försörja sig på ön, blev således konsekvensen, att prak
tiskt taget hela den nuvarande sågverksarbetarestammen eller i varje
fall den fullt arbetsföra delen därav, vilken uppskattats till 250 man
med 650 familjemedlemmar eller inalles cirka 900 personer, måste ut
flytta och söka sin utkomst på annat håll.
Med tanke på att ett något större antal av de arbetslösa på en gång
skulle kunna beredas stadigvarande sysselsättning på annan ort, hade
länsstyrelsen och de sakkunniga inlett underhandlingar med det år 1928
under statens medverkan bildade Kalix träindustriaktiebolag i syfte att
utröna möjligheterna av att vid bolagets anläggningar å Karlsborg pla
cera ett antal Seskaröarbetare. Sågverket där skulle lämpligen kunna
utvidgas genom insättande av ett nytt rampar, varigenom tillverkningen
skulle ökas från 8,000 till 12,000 standards. Och sulfatfabriken, vilken var
uppförd för 18,000 ton sulfatcellulosa, borde lämpligen kunna utbyggas
till en kapacitet av 22,000 ton. Genom dessa utvidgningar skulle den
fast anställda arbetsstyrkan kunna utökas med 60 till 70 man. Kosina-
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derna för en sådan utvidgning beräknades till inalles 666,000 kronor.
Utan att ställa sig direkt avvisande till denna tanke, hade bolagets sty
relse likväl betonat svårigheterna för det nystartade företaget att inlåta
sig på kapitalslukande utvidgningar. Bolaget ägde bland annat ingen
möjlighet att själv uppbringa det för utvidgningen erforderliga anlägg
nings- och förlagskapitalet. På detta och andra skäl nödgades länssty
relsen och de sakkunnga uppgiva tanken på att framlägga något förslag
i detta syfte.
I proposition till 1930 års riksdag, nr 255, föreslogos åtgärder för av
veckling av arbetslösheten å Seskarö, och däri uttalades att, ehuru av
anförda skäl det icke läte sig göra att åstadkomma de påtänkta utvidg
ningarna vid Karlsborg, det dock icke vore uteslutet att en sådan, förr
eller senare komme till, varigenom då också skulle vinnas möjlighet att
bereda sysselsättning åt Seskaröarbetare. Kungl. Maj:ts avvecklingsförslag innebar beredandet av möjlighet för industriarbetarna att ut
flytta från ön, inlösen av egna hem m. m. Riksdagen åter beslöt med
mycket svag röstövervikt i båda kamrarna att för domänverkets räk
ning inköpa Sandviks sågverk å Seskarö med tillhörande mark, bygg
nader och inventarier ävensom att vidtaga nödiga kompletteringsarbebeten för en årstillverkning av 9,000 standards. Och hos Kungl. Maj:t
anmäldes att till bestridande av utgifterna härför skulle få användas
sammanlagt högst 300,000 kronor av arbetslöshetsanslaget för nästa bud
getår.
Rörande de åtgärder, som vidtagits beträffande återupptagande av
sågverksdriften vid Sandviks såg å Seskarö, ha vi inhämtat, att do
mänstyrelsen enligt erhållet bemyndigande inköpt det där befintliga såg
verket med tillhörande mark, byggnader och inventarier för 100,000 kro
nor samt att statskontoret anbefallts utanordna detta belopp jämte yt
terligare 7,000 kronor för inköp av en ångmaskin och 5,000 kronor för
vissa omkostnader i förening med köpet, således tillhopa 112,000 kronor.
Av domänstyrelsen framlades till en början angående driften två
olika förslag, det ena enligt länsstyrelsens uppdrag på sin tid uppgjort,
slutande på en kostnad av 103,500 kronor. Vid uppgörandet av detta
förslag hade man emellertid, enligt vad domänstyrelsen uppgav, förbi
sett åtskilliga närmare angivna omständigheter, och på grund härav
hade styrelsen efter grundliga undersökningar kommit till det resulta
tet, att kostnaderna för iordningsställandet av verket på sätt ursprung
ligen ifrågasatts komme att, utöver inköpspriset för verket och kostna
derna i förening med inköpet, 105,000 kronor, uppgå till ytterligare
303,000 kronor, därav för iordningsställandet av brädgården m. m.
239,500 kronor, således i allt 408,000 kronor. Men icke ens detta förslag,
betecknat alternativ I, fann domänstyrelsen tillfredsställande. Då sty
relsen förutsatt, att sågverksdriften på Seskarö ej komme att under de
närmaste åren nedläggas, hade styrelsen ansett ofrånkomligt att redan
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från början vidtaga sådana efter förhållandena lämpade anordningar,
att bästa möjliga resultat för driften i sin kelhet kunde erhållas. I
överensstämmelse härmed föreslog styrelsen ytterligare vissa angivna
till- och ombyggnader samt utrustningar, alternativ II, till belopp av
sammanlagt 257,000 kronor, så att totalkostnaden för inköpet samt om
byggnad och nyanskaffningar skulle belöpa sig till 665,000 kronor.
Anmodad att omarbeta förslaget inom ramen för anslagna 300,000 kro
nor, ingav domänstyrelsen därefter ett nytt förslag, alternativ III, slu
tande å en kostnadssumma av 300,000 kronor, men vid avlämnandet av
detta förslag, som endast inrymde det mest oundgängliga av utrustning,
framhöll styrelsen, att det ur driftssynpunkt finge beräknas lämna ett
sämre resultat än det i styrelsens tidigare utredning omnämnda alterna
tivet I, vilket senare av styrelsen beräknats lämna ett med cirka 100,000
kronor sämre årsresultat än det av styrelsen förordade alternativet II.
Sedan Kungl. Majit anvisat medel att användas i huvudsaklig över
ensstämmelse med alternativ III och domänstyrelsen framlagt vissa rikt
linjer för sågverksrörelsens bedrivande, därvid den årliga sågningen
beräknats till 9,000 standards med en driftskostnad av omkring 1.700,000
kronor för år, har Kungl. Majit medgivit, att rörelsen vid Sandviks såg
verk må av domänstyrelsen bedrivas enligt dessa riktlinjer.
Domänstyrelsen har härefter från och med den 1 januari 1931 tillsatt
en förvaltare vid sågverket och igångsatt timmeravverkning för sågning
av anbefalld myckenhet av 2.000,000 kubikfot sågtimmer.
Innan vi utveckla syftet med förevarande motion, vilja vi i kort
het beröra statens medverkan till återställandet av träförädlingsindu
strien å Karlsborg i Neder-Kalix socken. Hösten 1926 nedlades driften
vid detta sågverk, och därmed följde arbetslöshet för icke blott sågverksarbetarna utan även ett stort antal småbrukare och torpare, som under
längre eller kortare tider arbetat vid industrien, allt åstadkommande en
ytterst bekymmersam ställning för kommunens och dess medlemmars
ekonomi. Efter framställning av kommunen örn statsmakternas med
verkan till återupprättandet av den nedlagda industrien framlade Kungl.
Majit i proposition till 1927 års riksdag, nr 252, förslag örn riksdagens
medgivande att i enlighet med uppgjord plan lämna bistånd härtill.
Detta förslag bifölls av riksdagen, som i riksstaten för budgetåret 1927/
1928 bland utgifter för kapitalökning för ändamålet anvisade ett reser
vationsanslag å 2,000,000 kronor, därav att täckas av andra statsinkomster
än lånemedel 500,000 kronor och att täckas av lånemedel 1,500,000 kro
nor. I planen ingick att staten eventuellt skulle nödgas medverka till
finansieringen genom aktieteckning med högst 500,000 kronor i ett ny
bildat bolag med aktiekapital av 3,000,000 kronor.
Det visade sig emellertid redan påföljande år att kreditbehovet för
det nya aktiebolag, som skulle bildas för den industriella verksamhe
tens bedrivande, måste delvis tillgodoses på annat sätt än som antogs
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1927 samt att även i övrigt viss jämkning erfordrades i då avsedda vill
kor. Svårigheter hade nämligen mött att anskaffa det kapital, som ut
över aktiekapitalet erfordrades för den nya verksamheten. Förnyad ut
redning och granskning hade givit till resultat, att för anläggningarna
erfordrades ett belopp av 4,700,000 kronor och såsom förlagskapital i
runt tal 4,250,000 kronor.
I proposition till 1928 års riksdag, nr 38, gjorde Kungl. Maj:t ny fram
ställning till riksdagen örn i viss mån ändrade grunder för lämnande!
av statens bistånd. Härvid upplystes, att ett aktiekapital på 3,000,000 kro
nor komme att för det under bildning varande bolaget tillskjutas på det
sättet, att konkursförvaltningen i det förutvarande bolaget erbjudit sig
att i likvid för överlåten fast och lös egendom teckna aktier för 850,000
kronor; att något över 1,500,000 kronor tecknats av medlemmar i en inom
kommunen bildad förening u. p. a., vilken till motsvarande belopp skulle
erhålla lån ur det av riksdagen beviljade anslaget; att icke fullt 500,000
kronor skulle tecknas av staten och återstående 150,000 kronor av en
skilda. Vidare uppgavs, att ett förlagskapital upp till 4,500,000 kronor
blivit säkrat; att det blivande bolaget ur industrilånefonden beviljats ett
lån å 500,000 kronor samt att postsparbanken tillförsäkrat bolaget ett
lån likaledes å 500,000 kronor för en tid av 15 år, vilket lån skulle vara
amorteringsfritt i 10 år och därefter amorteras med Vs varje år. På så
dant sätt skulle företaget kunna förfoga över ett kapitel av 8,500,000
kronor, inberäknat aktiekapitalet. Men ändock skulle återstå att fylla
ett kapitalbehov av omkring 500,000 kronor (8,950,000 — 8,500,000). Detta
behov hade ansetts kunna täckas på det sättet, att domänstyrelsen medgåve kredit för betalningen för rotvärdet av levererat virke under ett
år längre tid än som avsetts i tidigare uppgjorda kontraktsförslag, så
att med sådan kredit domänstyrelsen skulle komma att på en gång hava
fordran för rotvärdet av två års virkesleveranser. Såsom säkerhet skulle
domänstyrelsen erhålla inteckningar i bolagets fastigheter till förmåns
rätten liggande näst efter 3,250,000 kronor — i inteckningar liggande mel
lan 500,000 kronor och 1,500,000 kronor skulle industrilånefonden och
postsparbanken hava sin säkerhet. Med hänsyn till den dåmera inträd
da konjunkturförsämringen för träförädlingsindustrien och till den om
fattande kredit, som skulle lämnas företaget av domänstyrelsen, hade
denna icke för sin del kunnat anse den avsedda uppgörelsen såsom full!
affärsmässig. Närmast av sådan orsak hade Kungl. Maj:! ansett sig
böra inhämta riksdagens medgivande till de jämkningar i villkoren, för
vilka sålunda redogjorts. För att icke äventyra den tidigare uppgjorda
planens genomförande lämnade riksdagen sitt samtycke till propositio
nen men förutsatte tillika att, därest förluster skulle genom ett beslut
i överensstämmelse med propositionen uppkomma för domänverket eller
postsparbanken, sådana förluster skulle av staten täckas genom skatte
medel.
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I kraft av det bistånd, statsmakterna sålunda lämnat det nya före
taget, Kalix träindustriaktiebolag, oell med stöd av ett av domänverket
med bolaget upprättat kontrakt örn virkesleverans under 15 år, har bo
laget börjat sin verksamhet.
Huru denna avlupit framgår av 1931 års statsverksproposition. På
grund av den kraftiga konjunkturförsämring, som ytterligare inträtt på
trävaru- och pappersmassemarknaden, jämte därmed följande starka
prisfall, hava svårigheter uppstått för bolaget med dess svaga kapital
tillgångar att uppehålla driften. En betydlig ökning av bolagets rörelse
kapital är därför nödvändig, och då det behövliga kapitaltillskottet, 2
miljoner kronor, icke kan åstadkommas på annat sätt än genom statens
bistånd, har Kungl. Majit ej funnit annan utväg än att i riksstaten un
der rubriken »Utgifter för kapitalökning» uppföra ett reservationsan
slag, beräknat till 2,000,000 kronor, för teckning av aktier i Kalix träin
dustriaktiebolag.
En sammanställning av de belopp, staten under förutsättning av bi
fall till den proposition i ämnet, som lärer komma att avlåtas, insatt
och kommer att insätta för uppehållande av Kalix träindustriaktiebo
lags drift, framgår av följande:
på grund av 1927 års beslut .................................................... kronor 2,000,000
industrilånefonden............................................................................
»
500,000
postsparbanken..................................................................................
»
500,000
domänverket, ett års kredit, beräknad till .........................
»
500,000
ny aktieteckning ..............................................................................
» 2,000,000
Summa kronor 5,500,000.
I detta sammanhang må ej lämnas oanmärkt, att domänverket i skri
velse till Kungl. Majit — med erinran att bolaget i skrivelse till Kungl.
Majit av den 27 december 1930 förklarat sig icke önska ytterligare leve
ranser av virke enligt det med domänverket upprättade leveranskontrak
tet — framställt dels krav på ersättning för prisskillnad å 768,059 kro
nor, »utgörande den av staten genom domänverket under åren 1927—
1930 gjorda insats i företaget som i följd av det gamla kontraktets hä
vande icke kan genom fortsatt leverans återvinnas» och dels ett skade
ståndskrav å 1,197,000 kronor på grund av bolagets bristande fullgörande
av kontraktet under den återstående kontraktstiden.
Vad nu anmärkts torde ojävaktigt giva vid handen, att Kalix träin
dustriaktiebolag till övervägande delen redan är och sannolikt än mera
kommer att bliva ett statens eget företag. Oaktat detta i stort sett byggts
på tekniskt tillfredsställande principer, har det ej infriat de förhopp
ningar, som man, även med insikt örn befintliga riskmoment, ansåg sig
kunna hysa vid dess startande. Att grunden härtill till största delen va-
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rit en svårartad konjunktursvängning utgör väl en förklaring men änd
rar ej sakförhållandet: träförädlingen är, såsom lång tids erfarenhet
besannat, en mycket riskfylld affär och blir så i särdeles hög grad för
staten. Erfarenheterna från Finland äro i detta hänseende tilräckligt
upplysande. För övrigt finnes ingen, som kan borga för att den hjälp,
som nu på nytt skall beredas Kalixföretaget, visar sig tillräcklig.
Men örn så är, huru kan det då försvaras, att staten med berått mod
kastar sig in i det äventyret att i nästan samma andedrag grunda ett
annat företag på en från fastlandet avlägsen ö ett par mil norrut, där,
enligt vad sakkunskapen enhälligt vitsordat, icke finnes någon möjlig
het att driva en träförädling, som kan bliva inkomstbringande? Att
riksdagen velat bispringa den nödlidande arbetarstammen på Seskarö är
naturligt, men när staten så gör, bör den ock tillse, att den själv ej
åsamkar sig obotlig skada. För oss står det klart, att det av riksdagen
år 1930 fattade beslutet örn återställandet av sågverksdriften på Seskarö
är olyckligt därför, att den, även fullt moderniserad, aldrig kan bliva
bärkraftig och därför att det anslagna beloppet icke på långt när var
tillräckligt för att giva sågverksanläggningen en modern utrustning.
Men även för dem, som främst söka bringa den nödställda befolkningen
hjälp utan hänsyn till vad det kostar staten, torde dock vad som inträf
fat i Kalixaffären böra utgöra en maning till betänksamhet.
Ännu har driften vid Seskarö ej kommit i gång; mycket återstår att
göra innan så skett. Bör man ej då, örn riksdagen nu kommer att anse
det ofrånkomligt att bispringa Kalixföretaget, taga ut steget fullt och
se till, huruvida ej detta företag kan och bör utvidgas så, att det kan
taga emot åtminstone en del av arbetarestammen på Seskarö? Att Ka
lixföretaget i sig själv skulle vinna därpå torde vara ofrånkomligt —
redan administrationskostnadernas fördelning på en större produktion
ger detta vid handen. Härtill kommer, att en sådan anordning säker
ligen skulle bliva till nytta även för kommunen, under det att Seskaröindustrien, mänskligt att döma, ej kan alstra något välstånd för den om
givande bygden och den kommun, vari Seskarö är belägen.
Den utredning, som av Kungl. Majit föranstaltats beträffande den
ifrågasatta nya aktieteckningen i Kalixföretaget, synes oss därför sam
tidigt böra omfatta även den tidigare såsom önskvärd ansedda frågan
örn utvidgning av verk och fabrik därstädes för beredande av möjlighet
att dit överflytta arbetare från Seskarö.
Vi tillåta oss därför föreslå,
att riksdagen ville hos Kungl. Majit göra fram
ställning örn sådan mera omfattande utredning rö
rande Kalixspörsmålet, som nyss blivit nämnt, samt
att i alla händelser riksdagen ville besluta att med

Motioner i Första kammaren, Nr 41.

17

vidare åtgärder för igångsättandet av beslutad sågverksdrift vid Sandvik å Seskarö skola anstå till dess
att slutligen bestämts, huru driften vid Karlsborg i
Neder-Kalix socken skall bliva ordnad.
Stockholm den 20 januari 1931.

J. B. Jokansson,

Ernst Tryggei'.

Fredrikslund.

Hiliana lill riksdagens protokoll 1931.

3 sami. 13 höft.

(Nr 39

M.)
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Statsutskottets utlåtande Nr 112.

Kr 112.
Ankom till riksdagens kansli den 28 april 1931 kl. 1 e. m.

Utlåtande i anledning av väckta motioner om anstånd
med igångsättande av sågverksdrift vid Sandvik å
Seskarö m. m.
(4:e avd.)
I två till statsutskottet hänvisade likalydande motioner, väckta den ena
inom första kammaren, nr 41, av herrar J. B. Johansson och E. Trygger och
den andra inom andra kammaren, nr 98, av herr A. Lindman m. fl., har
hemställts, att riksdagen ville hos Kungl. Majit göra framställning örn sådan
mera omfattande utredning rörande Kalixspörsmålet, som i motionerna bli
vit nämnt, samt att i alla händelser riksdagen ville besluta att med vidare
åtgärder för igångsättandet av beslutad sågverksdrift vid Sandvik å Seskarö
skola anstå till dess att slutligen bestämts, huru driften vid Karlsborg i
Neder-Kalix socken skall bliva ordnad.
I fråga örn de skäl, motionärerna anfört till stöd för sina framställningar,
får utskottet hänvisa till motionerna.
Inledningsvis må erinras, att tanken på en statlig sågverksdrift vid Seskarö
väcktes av 1929 års riksdag, som fann frågan härom förtjänt av skyndsamt
och ingående övervägande. Vid 1930 års riksdag hava, i anledning av väckta
motioner, därefter ställts medel till förfogande — 300,000 kronor från arbetslöshetsanslaget — för igångsättande av det ena av öns sågverk, det vid
Sandvik.
Motionärernas yrkande går nu ut på uppskov med verkställigheten av
1930 års riksdags beslut och övervägande huruvida ej detta beslut bör ryggas.
Gentemot detta motionärernas yrkande må till en början framhållas de prak
tiska olägenheter, ett bifall till detsamma skulle medföra. Sandviks sågverk
har redan — för ett pris av cirka 100,000 kronor — inköpts av domänverket.
Vissa förberedelser för driftens snara igångsättning hava också i övrigt vid
tagits. Denna avverkningssäsong hava pågått avverkningar av timmer, av
sett för Sandvik. För ändamålet hava utstämplats cirka 2,000,000 kbf. virke,
motsvarande en tillverkning av omkring 9,000 standards.
En överflyttning, på sätt i motionerna antydes, av sågverksarbetare från
Seskarö till Kalix skulle, enligt vad utskottet från sakkunnigt håll inhämtat,
nödvändiggöra nyanläggningar vid Kalix, vilka beträffande utlagt kapital
och omfattning knappast kunna sägas stå i rimligt förhållande till det syfte
Bihang till riksdagens protokoll 1931. 6 sami.

49 haft.

(Nr 112.)

Ifll 31

Utskottets
yttrande.

2

Statsutskottets utlåtande Nr 112.

man ur arbetslöshetssynpunkt ville vinna. Härtill komma svårigheterna att
vid Kalix bereda bostäder för de nyinflyttade.
De motionsvis framförda synpunkterna beträffande en träförädlingsindustris
vanskligheter på Seskarö voro ej främmande för 1930 års riksdag. Dessa
vanskligheter framhöllos kraftigt i en vid statsutskottets utlåtande av 11 re
servanter avgiven reservation; en fortsatt drift av Sandviks sågverk angavs
sålunda av reservanterna stå i motsättning till utvecklingen i övrigt inom
sågverksindustrien, vilken utveckling, vad Norrbotten beträffade, innebure
en koncentration till de två största virkesförande vattendragens utlopp, näm
ligen Piteälvens utlopp med därvarande hittills i statens järnvägars regi
drivna sågverksanläggning vid Lövholmen samt Kalixälvens mynning, där
under samverkan med staten Kalix trävaruindustriaktiebolag igångsatt ett
större modernt företag för kombinerad sågverks- och trämasseindustri.
Då, det oaktat, vid 1930 års riksdag beslut fattades örn fortsatt sågverksdrift genom domänstyrelsen å Seskarö, lärer detta i huvudsak få tillskrivas
ett hänsynstagande till andra skäl, nämligen de ogynnsamma verkningarna
av ett fullständigt nedläggande av all industri på ön, i första hand för öbefolkningen men också för kommunen i övrigt. Dessa, låt vara i huvudsak
rent sociala eller humanitära skäl torde ingalunda efter tillkomsten av 1930
års riksdags beslut i frågan hava förminskats. Den på sista tiden inträdda
försämringen av trävarukonjunkturerna, med därav följande ytterligare
minskning av arbetstillfällen vid sågverken och i skogarna, har för Seskaröbefolkningens del medfört ytterligare skärpning av svårigheterna att på
andra platser vinna en utkomst. Till belysning av det katastrofartade
finansiella läge för vederbörande kommun — Nedertorneå kommun —, som
inträtt genom förhållandena på Seskarö, ina nämnas, att de kommunala ut
debiteringarna därstädes, statligt utjämningsbidrag oberäknat, stegrats från
kronor 41:96 för år 1930 till kronor 47:56 för år 1931.
Bokföringen är avsedd att så ordnas, att det ekonomiska resultatet av
driften klart framträder; detta sker bland annat för att eventuella förluster
under inga förhållanden skola falla på domänverket, utan vederbörlig täck
ning häldor kunna beredas domänstyrelsen. I detta sammanhang må erin
ras, att enligt 1930 års riksdags i ärendet gjorda uttalanden viss del av ar
betslönerna — i medeltal 7 procent — är avsedd att fonderas för att här
igenom underlätta sågverksdriftens överlåtelse på ett enskilt företag, därest
domänstyrelsen framdeles skulle finna förmånligare att för egen del upp
höra med driften. Aven örn en dylik överlåtelse ej kommer till stånd, böra
dock kraven på fondering av denna procent av lönen enligt gällande eller
blivande avtal upprätthållas för att staten må, om ock till ringa del, beredas
någon gottgörelse för i företaget nedlagt kapital.
Enligt utskottets mening skulle sålunda de nya utredningar av Seskaröfrågan, motionärerna begärt, med all sannolikhet ej komma att leda till något
upphävande av 1930 års riksdags beslut örn Sandvikssågens igångsättande
utan blott medföra ytterligare uppskov med sagda besluts förverkligande
till ytterligare besvikelse för den redan förut hårt prövade öbefolkningen.
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Med avstyrkande alltså av förevarande motioner får utskottet hemställa,
att herrar J. B. Johanssons och Tryggers samt Lindmans
m. fl. ovanberörda motioner (1:41 och IL 98) ej må av riks.
dagen bifallas.
Stockholm den 28 april 1931.
På statsutskottets vägnar:
S. H. KVARNZELIUS.

Viel förestående ärendes slutbehandling inom utskottet hava närvarit:
från första kammaren: herrar S. H. Kvarnzelius, A. C. Lindblad, J. L.
Widell, O. Bergqvist, J. Nilsson i Malmö, G. P. V. Nilsson i Gränebo, N. J. M.
Svensson i Kompersmåla, Oscar Olsson, E. J. G. Bosén, E. A. Lundell, C. I. Asplund
och J. G. Walles;
från andra kammaren: herrar A. Anderson i Råstock, S. Bengtsson i Norup,
A. A:son Törnkvist i Karlskrona, G. Strindlund, P. M. Olsson i Blädinge, E. J. Wig
forss, B. Kson Holmgren, E. G. E. Eriksson i Stockholm, J. Olofsson i Digernäs,
O. Andersson i Höör, O. E. F. Järte och C. A. Anderson i Storegården.

Reservation
av herrar Widell, Svensson i Kompersmåla, Lundell, Olsson i Blädinge,
Holmgren, Järte och Anderson i Storegården, vilka ansett, att utskottets ytt
rande och förslag bort hava följande lydelse:
»Inledningsvis må erinras, att sågverksdriften å Seskarö alltsedan år 1924
varit delvis och sedan år 1928 helt nedlagd, samt att dess förnyade åter
upptagande avstyrkts av såväl länsstyrelsen jämte tillkallade sakkunniga som
socialstyrelsen och statens arbetslöshetskommission. Då trots detta och trots
att propositionen i ämnet ej innefattade förslag härom, medel, i anledning
av väckta motioner, anvisades vid 1930 års riksdag för ett igångsättande
ånyo av det ena av öns båda sågverk (vid Sandvik), förutsatte riksdagen,
att detta skulle kunna ske för en engångskostnad av 300,000 kronor. Genom
nedläggande av detta engångsbelopp beräknades sysselsättning kunna be
redas åt cirka 150 av öns 250 arbetare; detta hjälpal temati v ansågs effek
tivare och mindre kostsamt än propositionens förslag, som gick ut på be
redande av flyttningshjälp åt befolkningen samt en del andra hjälpåtgärder.
Vid de kompletterande kostnadsberäkningar, som sedermera av domän
styrelsen utförts, har det emellertid visat sig, att en fullt rationell framtida
drift av nya sågen vid Sandvik skulle kiliva moderniseringsåtgärder för en
kostnad av icke mindre än 6b5,000 kronor eller dubbelt den summa, man
vid 1930 års riksdag räknat med. Domänstyrelsen har emellertid nu anbe-
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fällts igångsätta sågning efter ett mindre omfattande alternativ, upptagande
moderniseringsåtgärder för högst den av riksdagen angivna summan 300,000
kronor. Härvid Ilar man dock alltjämt utgått från en ärlig sågning av 9,000
standards, vilket är möjligt genom att sågningen tidvis bedrives i dubbla
skift. Antalet sysselsatta arbetare beräknas komma att vida understiga vad
som angavs av 1930 års riksdag. Man synes det oaktat redan nu, enligt
vad utskottet inhämtat, hava att räkna med ett överskridande av den angivna
summan av 300,000 kronor med inemot 40,000 kronor.
Det program för ett återupptagande av sågyerksdriften vid Seskarö, som
låg till grund för riksdagsbeslutet år 1930 i frågan, har alltså ej kunnat
förverkligas. Redan detta förhållande lärer göra en förnyad omprövning av
ärendet motiverad. Härtill kommer emellertid ärendets samband med frågan
örn ytterligare finansiellt understöd — med 2,000,000 kronor
till Kalix
träindustriaktiebolag. Fog torde, på sätt i motionerna närmare utvecklas,
föreligga för att man i samband med sistnämnda fråga överväger, huruvida
ej en ytterligare utvidgning av Kalixföretagets moderna sågverksanläggning
vid Kalixmynningen erlijode en rationellare, även ur arbetslöshetssynpunkt
möjlig lösning av Seskaröproblemet än förbrukande av ett ytterligare ej obe
tydligt kapital på iståndsättande av Sandviks gamla sågverk på den icke
mer än omkring två mil därifrån belägna Seskarön. Ett rimligt krav får i
varje fall anses vara, att möjligheterna till ett övervägande av en dylik lös
ning ej föregripas genom att några omedelbara moderniseringsåtgärder vid
Sandvik företagas. På sätt motionärerna yrkat, torde med vidare åtgärder
för ett återupptagande av sågverksdriften å Seskarö böra få anstå, för att
frågan härom må av Kungl. Maj:t omprövas i samband med frågan örn even
tuellt utlämnande av ytterligare hjälp till Kalixföretaget. Skulle härvid
något ytterligare bidrag till sistnämnda företag erfordras, torde sådant kunna
utlämnas från arbetslöshetsanslaget, från vilket ju tidigare sågverksanläggningen vid Seskarö ansetts böra finansieras.
Att härigenom en ytterligare tid av ovisshet måste uppkomma för öbefolkningen är visserligen beklagligt. Det lärer dock under alla förhållanden
endast bliva fråga örn någon eller några månaders uppskov, och olägen
heterna härav lära få vika inför vikten av att Seskaröfragan ma ännu en
gång få prövas i det förändrade läge, den numera kommit.
Under åberopande härav hemställer utskottet,
att riksdagen, i anledning av herrar J. B. Johanssons och
Tryggers samt Lindmans m. fl. ovanberörda motioner (1:41
och II: 98), må i skrivelse till Kungl. Majit anhålla, att möjlig
heterna att vid Kalix träindustriaktiebolags anläggningar vid
Karlsborg bereda arbetstillfällen för arbetare från Seskarön
måtte skyndsamt övervägas samt att i avvaktan härpå må med
vidare åtgärder för igångsättande av sågverksdrift å Seskarö
tillsvidare anstå.»
Stockholm 1931. K. L. Beckmans Boktr.

RIKSDAGENS PROTOKOLL
1931.

Andra kammaren.

Nr 33.

Tisdagen den 5 maj.
Kl. 4.30 e. m.
§ 1.
Justerades protokollen för den 27, den 28 och den 29 nästlidna april.
§

2.

. Föredrogos, men blevo ånyo bordlagda statsutskottets utlåtanden och memo
rial nr 113—120, bevillningsutskottets betänkande nr 34 och andra kammarens
andra tillfälliga utskotts utlåtande nr 5.
§ 3.
Till bordläggning anmäldes:
första lagutskottets utlåtande, nr 21, i anledning av väckta motioner örn änd
rad lydelse av 15 kap. 24 § strafflagen; och
andra lagutskottets utlåtande, nr 31, i anledning av väckta motioner örn rätt
för utomstående vid arbetskonflikter till skadestånd för skada genom blockad
bojkott eller andra stridsåtgärder m. m.; och
andra kammarens femte till fälliga utskotts utlåtande, nr 5, i anledning av
väckt motion, nr 241, angående mera effektiva bestämmelser örn avskrivning
eller avlösning av landskylder och landgille m. fl. skattepålagor.
§ 4.
Ordet lämnades härefter till
Herr Björkman, som yttrade: Herr talman! Jag tillåter mig hemställa
att av de nu anmälda arendena första lagutskottets utlåtande nr 21 måtte upptoras närmast efter andra lagutskottets utlåtande nr 31 vid den fortsatta be
handlingen i kammaren av dessa båda utlåtanden.
Denna hemställan bifölls.
§ 5.
Avgåvos två motioner i anledning av Kungl. Maj:ts proposition, nr 216 angående vissa åtgärder till spannmålsodlingens stödjande, nämligen:
nr 429, av herr Sköld m. fl.; samt
nr 430, av herrar Weibull och Jönsson i Fridhill.
Dessa motioner bordlädes.
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Onsdagen den 6 maj.
Kl. 11 f. ra.
§ 1.
Justerades protokollet för den 30 nästlidna april.

§ 2.
Herr talmannen yttrade: Jag ber att få meddela kammarens ärade ledamö
ter, att vid i dag hållen talmanskonferens har det visat sig, att ärendenas mängd
och vikt göra det omöjligt att hinna avsluta kamrarnas arbeten före pingst.
Därför komma icke arbetsplena att hållas lördagen den 23 och tidsdagen den 26
maj, varemot arbetsplenum kommer att hållas fredagen den 22 maj, eventuellt
med kvällsplenum. Vidare kommer att hållas arbetsplenum onsdagen den 27
maj med början klockan 11 förmiddagen, och vid detta plenum komma att
företagas gemensamma voteringar i alla de ärenden, beträffande vilka olika
voteringspropositioner blivit godkända. Dessutom komma under veckan efter
pingst att upptagas till behandling flera av de stora och viktiga frågor, som
återstå.
§ 3.
Föredrogos var för sig och hänvisades till jordbruksutskottet de på kammarens
bord liggande motionerna nr 429 av herr Sköld m. fl. samt nr 430 av herrar
Weibull och Jönsson i Fridhill.
§ 4.
Vidare föredrogos, men bordlädes åter andra lagutskottets utlåtande nr 31,
lörsta lagutskottets utlåtande nr 21 och andra kammarens femte tillfälliga ut
skotts utlåtande nr 5.
§ 5.
Till avgörande företogs statsutskottets utlåtande, nr 112, i anledning av väck I fråga om
ta motioner om anstånd med igångsättande av sågverksdrift vid Sandvik å sågverksSeskarö m. m.
driften vid
Sandvik å

. 4 två till statsutskottet hänvisade likalydande motioner, väckta den ena Seskarö m. m.
mom första kammaren, nr 41, av herrar Johan Bernhard Johansson och Tryg
ger samt den andra inom andra kammaren, nr 98, av herr Lindman m. fl. hade
föreslagits, att riksdagen ville hos Kungl. Majit göra framställning om sådan
mera omfattande utredning rörande Kalixspörsmålet, som i motionerna blivit
nämnt, saint att i alla händelser riksdagen ville besluta att med vidare åtgärder för igångsättandet av beslutad sågverksdrift vid Sandvik å Seskarö skulle
ansta till dess att slutligen bestämts, huru driften vid Karlsborg i Neder-Kalix
socken skulle bliva ordnad.
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Utskottet hemställde, att ovanberörda motioner ej mätte av riksdagen bi
I fråga om
sågverks fallas.
driften vid
Sandvik å
Vid utlåtandet var fogad reservation av herrar Widell, N. J. Martin Svens
Seslcarö m. m.
son, Lundell, Olsson i Blädinge, Holmgren, Järte och Anderson i Storegården,
(Forte.)

vilka ansett, att utskottet bort hemställa, att riksdagen^ i anledning av t>vanberörda motioner ville i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla, att möjligheterna
att vid Kalix träindustriaktiebolags anläggningar vid Karlsborg bereda arbets
tillfällen för arbetare från Seskarön måtte skyndsamt övervägas^ samt att i
avvaktan härpå finge med vidare åtgärder för igångsättande av sågverksdrift
å Seskarö tillsvidare anstå.
Sedan utskottets hemställan föredragits, anförde:
Herr Lindman: Herr talman! Jag vill att börja med säga beträffande
detta utskottsutlåtande och den kungl, proposition, som varit föremål för ut
skottsbehandling, att jag i alla delar gillar och behjärtar den sociala betydelsen
av att göra något för den arbetslösa befolkningen på Seskarö, liksom jag na
turligen också till fullo inser betydelsen av att någon hjälp skaffas åt den
kommun, i vilken Seskarö är beläget, nämligen Nedertorneå kommun. Jag
anhåller sålunda, att icke mot mig må åberopas, att jag icke skulle inse nöd
vändigheten av att hjälpåtgärder vidtagas till förmån för Seskaröbefolkningen.
Jag har endast den uppfattningen, att denna sociala fråga kan ordnas på för
stat och befolkning förmånligare sätt än som här föreslagits. Ty upptagande
av sågverksdriften vid Sandviks sågverk på Seskarö löser icke problemet annat
än till en ringa del.
Jag vill erinra om att i december 1929, alltså för mindre än ett och ett halvt
år sedan, avlämnades ett sakkunnigbetänkande i denna fråga. De sakkunniga
voro landshövdingen i Norrbottens län, vidare herr Hagman, kanslichef i arbetslöshetskommissionen, överjägmästaren Wallmark och disponenten Ekman i trä
varuexportföreningen samt jägmästaren Lindberg i arbetslöshetskommissionen.
Dessa sakkunniga uttalade bl. a,, att förutsättningarna för en ekonomisk såg
verksdrift på Seskarö saknades. De uttalade, att även örn full drift skulle
upptagas vid detta sågverk, så skulle en stor del av arbetslöshetsproblemet där
uppe återstå att lösa. Följaktligen kommo de sakkunniga till den slutsatsen, att
andra åtgärder borde vidtagas, »enär», som de sade, »mycket starka betänk
ligheter förelågo att engagera staten för en stadigvarande drift».
Men jag skall besvära kammaren med att anföra ännu något av vad dessa
verkligt sakkunniga män uttalat. De yttrade nämligen vidare: »Även örn
för ögonblicket starka sociala skäl tala för en sådan åtgärd, synes det dock med
hänsyn till konsekvenserna icke tillrådligt att med statens hjälp söka uppehålla
en industri, som ekonomiskt saknar allt berättigande. Följderna av en sådan
politik skulle säkerligen bli ödesdigra och i längden kunna leda till ännu mera
svårartade kriser än den, Seskaröbefolkningen för närvarande genomkämpar.»
Därefter föreslå de sakkunniga andra åtgärder. Och förslag till sådana andra
åtgärder framlades i en kunglig proposition förliden vinter. Detta förslag
gick ut på understöd för att hjälpa en del av befolkningen att komma därifrån,
att inlösa deras egnahem, att skaffa sysselsättning för en del på kolonat och
även andra åtgärder. Det var i överensstämmelse med vad de sakkunniga ut
talat. Vidare framhöll man förra året, att örn anläggningen vid Karljohansliamn kom till stånd, samtidigt med att man upptog driften vid Kalix sågverk
och sulfatfabrik, så skulle detta avhjälpa arbetslösheten i betydande grad. Dess
utom sade de sakkunniga, att örn dessa båda åtgärder komme till stånd under
den närmaste tiden, så kunde man förvänta, att därigenom den arbetslösa be
folkningen på Seskarö i sin helhet bereddes en verksammare hjälp under av-
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vecklingstiden, än vad en provisorisk drift vid Sandvik kunde giva. Under 1 fråga om
denna förutsättning borde enligt de sakkunnigas mening provisorisk drift icke sågverks
driften vid
ifrågakomma.
Sandvik å
Nu säger statsutskottet i det föreliggande betänkandet, att de sociala skälen Seskarö m. m.
icke hava förminskats, och jag tror, att statsutskottet kan ha rätt i detta. Na
(Forts.)
turligtvis måste ju anläggningen av Karljohanshamn och driften vid Kalix
sågverk och pappersmassefabrik hava hjälpt något. Den sistnämnda ligger
visserligen i en annan socken, men Karljohanshamn ligger i samma kommun
som Seskarö. Jag vill emellertid fråga, herr talman, örn de sociala skälen,
såsom statsutskottet säger, icke hava förminskats, huru förhåller det sig då med
de^ ekonomiska skälen för upptagande av denna sågverksdrift? För min del
mäste jag uttala min starka förundran över att, när statsutskottet haft denna
fråga till behandling, en fråga, där det i alla fall gäller att engagera staten i
upptagande av en sågverksdrift på 9,000 standards sågade varor på en ö i nord
ligaste delen av Bottniska viken, så har statsutskottet, alldeles oberoende av
den genomgripande förändring, som de ekonomiska förhållandena på detta om
råde hava undergått, icke aktat nödigt att företaga någon som helst utredning
beträffande de ekonomiska möjligheterna för en sådan drift. Statsutskottet
har haft i det närmaste fyra månader på sig för att göra detta, om det velat,
men det har statsutskottet underlåtit.
Det är ju i egenskap av motionär, som jag nu talar, och det brukar heta, att
man vill hålla ett s. k. begravningstal, då man får en motion avstyrkt och det
är sannolikt, att man icke har någon möjlighet att få den bifallen av kamrarna.
Men detta, herr talman, är intet begravningstal, utan detta är ett tal, som jag
håller, då en nyfödd skall döpas. Det är Sandviks sågverk, som nu skall sättas
i livet, och det är med anledning därav, som jag håller mitt anförande. Sågverksdriften å Seskarö kommer aldrig att bli något bärkraftigt företag, det är
min bestämda uppfattning. Och staten kommer, sedan staten en gång väl
engagerat sig i denna sågverksdrift, aldrig vidare ifrån den utan måste fort
sätta att uppehålla den. Detta är naturligtvis skälet varför domänstyrelsen i
sina yttranden till Kungl. Maj :t icke velat nöja sig med 300,000 kronor för
att nödtorftigt igångsätta driften utan velat kosta på sågverket 665,000 kronor,
vilket naturligtvis hade givit starkare förutsättningar för sågverksdriften, där
för att denna då hade kunnat ordnas på ett modernare och bättre sätt.
Nu kan man naturligtvis från statsutskottets sida anföra, att här åtskilliga
kostnader äro nedlagda; jag kan icke exakt säga huru mycket, men jag skulle
kunna tänka mig, att de kanske uppgå till 120 ä 130,000 kronor. Det är vad
man minst kommer att förlora redan på första årets drift. Och därför menar
jag, att den uppoffring, som man skulle göra på grund av dessa nedlagda pengar,
icke spelar en så avsevärd roll.
Låt mig vidare, herr talman, få framhålla en annan sak. Då det i fjol för
statsutskottsmajoriteten gällde att söka bevisa, att den förlust, som de sakkun
niga förklarat skulle uppkomma på driften, skulle komma att förvandlas till
en vinst, så räknade man med en del siffror av jämförelsevis liten betydelse.
Man räknade nied att man skulle kunna få pengar till en billigare ränta, man
räknade med att kunna anordna träkolning o. s. v. Och därigenom, menade
statsutskottet i fjol, skulle man kunna ordna det så, att en eventuell förlust
skulle kunna förvandlas till en vinst, och en ganska betydande sådan. Men,
herr talman, vad betyda alla dessa små siffror, som man rörde sig med, var och
en omkring 20 eller 30,000 kronor eller kanske något mera? Vad betyda de
i jämförelse med det prisfall, som ägt rum sedan den tid, då statsutskottet disku
terade detta spörsmål? Där stöter man på de stora siffrorna. Just i dessa
dagar har man i Finland avslutat ett kontrakt för trävaror, ett mycket nor
malt kontrakt. Det gäller det företag, som den finska staten äger, ett kontrakt
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på 15,000 standards. Det är sålunda ett stort kontrakt, som är ungefär lika
dant, som det varit under de föregående två å tre åren. Det är icke något kon
trakt, som omfattar några speciella varor. Och där har man tagit ett pris, som
är 55 engelska shillings, motsvarande ungefär 50 kronor, lägre än vad priset
var, när Seskaröhjälpen beräknades. Tar jag detta exempel och säger, att
Seskarö också, liksom alla, som göra affärer i trävaror, får finna sig i en så
väsentlig reduktion, så betyder det för Seskarö med sina 9,000 standards efter
en reduktion med 450.000 kronor lägre pris än det, som statsutskottet i fjol
räknade med. Kan elef under sådana förhållanden vara försvarligt att upp
taga denna drift, och har det varit försvarligt, att icke statsutskottet framlagt
dessa nya siffror för kamrarna, på det att man måtte kunna bedöma dem?
Det är givet, att statsutskottet nu kan säga, att den prisreduktion på dessa
9,000 standards, som kan komma att äga rum. den måste drabba timret, som
levereras. Men utan att jag skall besvära kammaren med den kalkyl, som jag
med sakkunnig hjälp uppgjort, vill jag dock säga, att även om statsutskottet
skulle räkna med en reduktion på timret, svarande mot detta prisfall för de
två miljoner kubikfot, som man här talar örn skall levereras i vinter, så kom
mer statsutskottet i alla fall icke ifrån, att därutöver kommer skogen att lida
en förlust, jämfört med de priser, till vilka domänstyrelsen helt nyligen eller
för innevarande vinter avslutat affärer med andra sågverk där uppe. Det är
en förlust, som säkerligen icke kommer att understiga 120,000 kronor för ett
år. Örn vi lägga förlusten på timret eller sågen, blir likgiltigt, då det är i sta
tens hand alltsammans.
Vad jag nu ytterligare vill framhålla är: måtte vi dock få lägga bokföringen
på sådant sätt, att vi veta, vad domänstyrelsen får släppa till i detta fall, och
att vi få veta den verkliga förlusten på sågverket. Det kan nämligen vara
nyttigt för framtiden att veta. Och låt domänstyrelsen taga de priser, som
kunna betingas för virket under nuvarande tid, i varje fall de priser, till vilka
domänstyrelsen i vinter sålt till andra sågverk i Norrbotten.
Sedan är det givet, att man gör sig den frågan: vad skall staten göra, när
dylika eller liknande fall komma före? Här är det en rörelse, som pågår och
måste pågå, för att rationalisera driften vid norrländska sågverk. Det är på
grund därav nödvändigt att nedlägga de gammalmodiga sågverken; det ena
gammalmodiga sågverket efter det andra blir också nedlagt. Vi erinra oss
Byske. Skall staten övertaga de gammalmodiga sågverken, då stor arbetslös
het uppträder, även på andra håll, såsom t. ex. i Byske? Jag frågar: skall
staten övertaga även dessa och ingripa jämväl på andra områden? Det före
ligger, vill jag minnas, en interpellation här örn att hjälpa till att upptaga ned
lagda kolschakt i Höganäs. Jag vet icke, huru denna interpellation kommer
att besvaras, men där uppkommer arbetslösheten på grund av att man kon
centrerar driften till det, som ger det bästa resultatet. Och detta har man
gjort med framgång, herr talman. Det finns bara en sak att göra i nuvarande
tider beträffande svensk trävaruhantering och pappersmassehantering, och det
är att nedbringa produktionskostnaderna. Den frågan stå vi oundvikligen
inför, så länge elen ryska trävarudumpingen till utlandet pågår.
Nu vet jag, att statsutskottet i fjol föreslog, att driften vid ett sågverk skulle
upptagas på Seskarö. Det gick ju nätt och jämnt i sista minuten igenom i riks
dagen, som beslutade i enlighet med utskottets förslag. Det förelåg dock i
utskottet en mycket stark reservation, undertecknad av elva ledamöter, vilka
hade en annan uppfattning. Men en del av dessa reservanter äro nu liksom
bortblåsta. De finnas icke längre kvar under den reservation, som här blivit
avgiven.
Så till sist, säger statsutskottet i år, liksom statsutskottet sade i fjol, att
man skall avsätta 7 % av arbetslönerna, vilket belopp skall »fonderas för att
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härigenom underlätta sågverksdriftens överlåtelse på ett enskilt företag, därest I fråga om
domänstyrelsen framdeles skulle finna förmånligare att för egen del upphöra sågverksdriften vid
med driften». Ja, herr talman, det är en fåvitsk förhoppning, som statsutskotr Sandvik å
tet där uttalar. Avsätt 7 % av arbetslönerna, så kommer ändå aldrig detta be Seskarö m. m.
lopp att räcka till för att få någon enskild att övertaga detta sågverk. Det
(Forts.)
är sålunda oriktigt att säga »därest staten framdeles skulle finna det önskvärt».
Det är alldeles, som örn staten skulle kunna bestämma själv, när det är önskvärt
att överlåta företaget på enskilda med hjälp av dessa 7 % på arbetslönerna.
Därvidlag komma domänstyrelsen och staten att sitta i ett tvångsläge. Och
lika säkert, som att jag står här i dag i talarstolen och talar till kammarens
ledamöter, så kommer det till nästa riksdag ett förslag om ytterligare hjälp
till Seskarö.
Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationen.
Herr Anderson i Råstock: Herr talman! Jag skall icke taga upp hela fjolårsdebatten i denna fråga, som jag hade en viss känsla av att herr Lindman
avsåg vid uppläggande av sitt anförande, utan jag skall inskränka mig till att
påpeka några få saker.
För det första är det på det sättet, att när man skulle försöka att i prakti
ken förverkliga det sakkunnigutlåtande, som herr Lindman här åberopade, så
gjorde man bl. a. ett försök att plantera ut befolkningen från Seskarö på andra
orter i landet. Det misslyckades kapitalt. Och varför misslyckades det? Det
misslyckades därför, att det var fullt överallt. Det hade lyckats till slut att
placera en enda man, t. o. m. i förmansställning, vid ett sågverk i mellersta
Sverige, men han fick resa hem igen, herr Lindman. Så pass trångt var det då,
och nu är det naturligtvis åtskilligt trängre.
Det är en sida av saken. Den andra sidan är den, att den kommun, som det
här gäller, då liksom nu — värre nu än då — är hårt betryckt av skatter. Det
finns ingen möjlighet att fortsätta på samma sätt som nu, utan man måste av
sociala och kommunala skäl göra någonting. Sådant var läget i fjol, och det
har sedan tillspetsats, att riksdagen då gick in för ett beslut i den riktning,
som herr Lindman här talade om.
Vidare har Kungl. Majit under det gångna året också bestämt, att en såg
verksrörelse skulle tagas upp inom vissa gränser. Det har vidare igångsatts
avverkning för ändamålet, och jag trodde verkligen, att herr Lindman åtmin
stone skulle hava så pass stor respekt för riksdagens och för Kungl. Maj :ts
beslut, att redan detta skulle varit tillräckligt skäl för honom att icke nu yrka
upprivande av det beslut, som fattades i fjol.
Så vill jag säga en enda sak till, och det är, att jag tycker det är bra nog
mycket överdrift av herr Lindman att säga, att vi i statsutskottet haft fyra
månader på oss för att klara denna sak. Till en början vill jag svara, att vi
hava ju verkligen haft litet annat också på fjärde avdelningen att hålla på
med, men vi hava ägnat denna fråga en så pass ingående uppmärksamhet, som
det över huvud är möjligt för ett riksdagsutskott att göra. Vi hava i syfte
att få frågan klarlagd hört oss för med domänstyrelsen, och vi hade vid ett
tillfälle chefen själv och tre andra fackmän på området närvarande, som alltså
borde känna till vad saken gällde, herr Lindman. Vi hava på fjärde avdel
ningen icke kunnat komma till annan uppfattning, än att vi gjorde klokt i att
vidhålla vad riksdagen i fjol gick in för. Och jag vill säga, att de där fanta
sierna örn att förlägga Seskaröbefolkningen ute i landet, de fantasierna, som
jag kallar det, att få någon större del av dem placerade vid Kalix, äro omöj
liga, redan av det skälet, att där uppe är det också fullt, herr Lindman. Det
finns mycket mera folk i den bygden än vad nian kail få användning för vid
Kalix. När man började på att. höra sig för på den punkten, befanns det, att
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de kostnader, som skulle få läggas ned vid Kalix, om man överhuvud skulle re
flektera på en förflyttning av personalen från Seskarö och dit, voro så pass
betydande, att domänchefen själv måste avråda därifrån, då han icke kunde
tänka sig en sådan utväg, ty det skulle draga med sig en massa kostnader för
bostäder och åtskilligt annat. Jag vill gärna medge, att domänchefen natur
ligtvis icke var någon vidare anhängare av det föreliggande förslaget, men lät
dock icke alldeles modfälld inför utsikten att få köra i gång.
Så skulle jag verkligen vilja fråga, när nu herr Lindman talar örn dessa
särskilt låga priser: är det icke så, herr Lindman, att även den enskilda sågverksdriften får kännas vid samma krasch till följd därav? Och örn parterna
alltså befinna sig i detta fall i samma läge i år som i fjol, kan jag icke se, att
prisfallet, eftersom det gått ut över hela industrien, kan vara ägnat att ställa
saken i ett sämre läge i år än i fjol. Det tror jag man icke kan våga påstå.
Nu kommer jag till receptet att nedbringa produktionskostnaderna, som bär
föreslås. Ja, befolkningen där uppe i Seskarö har för sin del gått med på att
avstå en del av sin avlöning, jag vågar påstå, av den låga löneinkomst, som
den har, för att göra det lättare för företaget, visserligen så, att det som avstås
skall fonderas, så att man kan hava möjlighet, ifall det befinnes önskvärt, att
överlämna detta företag till enskild drift eller till arbetarna på platsen och öv
riga intresserade. Men det står dock fast, att befolkningen där, förutom de
stora uppoffringar, som den redan får göra, och som visa sig i så onormalt
höga kommunala skattesatser, är villig att ytterligare draga till svångremmen,
om man får begagna ett sådant uttryck.
Sedan vet jag icke, örn det är så lämpligt att ge sig in på talet örn dumping,
men jag kan omöjligt avhålla mig från att meddela, att när vi hade frågan un
der utredning på fjärde avdelningen, så talades det örn för oss där av folk,
som kände till saken och som kände till trävarumarknaden, att det icke enbart
var den ryska dumpingen, som förorsakade det stora prisfallet på den engelska
marknaden; och jag antar, att herr Lindman också känner till att så är för
hållandet.
Jag skall försöka att hålla ord och bliva så kortfattad som möjligt, och jag
skall därför sluta med att säga, att önskemålet örn bokföringen måtte väl, örn
herr Lindman tittar på sid. 2 och ser vad statsutskottet skriver där, få anses
vara tillfredsställande ordnat.
Herr talman! Jag yrkar bifall till statsutskottets förslag.
Herr Lövgren: Herr talman! I anledning av herr Lindmans anförande
skall jag be att få säga några ord i denna fråga. Jag vill då börja med att
med några ord ange bakgrunden till denna historia.
Det är ju så, att Nedertorneå kommun har a/3 av sin befolkning ungefär ute
på Seskarö och 2/3 av befolkningen på fasta landet. Sågverksdriften har på
gått på Seskarö sedan slutet av 1890-talet, och den har bedrivits där med unge
fär samma fördel som vid andra sågverk i Norrbotten, vilket herr Lindman
finner, örn han slår upp aktiebolagsboken eller vad det är den heter. Det visar
sig där, att Sandviks sågverk under det senaste bolaget, som utgjordes av
Kemibolaget, gick med en någorlunda bra förtjänst; alltså kan man säga, att
läget där i och för sig är ungefär lika bra som vid övriga sågverk i Norrbotten.
Jag skulle t. o. m. vilja säga, att Sandviks sågverk har den fördelen framför
de andra att äga en utomordentligt väl skyddad och djup hamn, som är segel
bar ett par veckor längre än exempelvis andra hamnar vid utloppet av Kalix
älv, beroende på att vattnet ute vid Seskarö är varmare och alltså fryser till
senare än vid de ställen, där det kalla älvvattnet kommer ut vid älvmynnin
garna på hösten.
Av befolkningen i Nedertorneå har således V3, d. v. s. den del, som bor på
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Seskarö, sin försörjning med arbete vid sågverket, och den övriga befolkningen Ifråga om
på fasta landet bär åtminstone till
och kanske väl det, också levat på såg- Serk^
verket, på det sättet att bönderna från byarna på fasta landet haft sitt natur- sandvilä
liga avsättningsområde ute på ön, där de kunnat avsätta sina produkter och la Seskarö m. m.
relativt bra betalt i jämförelse med vad de skulle få, om de endast skulle göra
(Forts.)
smör och ost av mjölken. Vidare är det på det sättet, att de på sommaren få
allt det säsongarbete, som förekommer vid lastage-platserna, såsom arbete med
flottning och aptering av timmer, ty det kommer sex miljoner kubikfot virke
nedför svenska sidan av Torne älv, och det blir därför tillfälle till en hel del
säsongarbete. Skulle nu sågverksdriften upphöra helt och hållet på Seskarö,
så skulle arbetarna där taga hela säsongarbetet, och därigenom skulle befolk
ningen på fastlandet gå miste örn de arbetstillfällen, som de tidigare under ett
par tre årtionden kunnat räkna med.
Om man nu betänker, att inom Kalix och Torne älvars vattensystem, som
ligger naturligt till för leverans av virke till Seskarö, lia vi 70 % statsskog, så
må jag säga, att örn staten äger 70 % av råvarutillgången, har staten också i
någon mån ansvar och förpliktelse gent emot den befolkning, som finns inom
området i fråga. Jag tror därför, att även örn konjunkturen i år är svag, vil
ket jag medger, att den är, så skall icke en såg på Seskarö under förståndig
ledning gå med större förlust än andra sågar; och möjligt är ju, att man kan
ordna det så, att det åtminstone nätt och jämnt går ihop. Jag tror icke alls på
några stora vinster. Men om jag ser på läget sådant det är, nämligen förplik
telserna för stat och kommun att genom fattigvårdsunderstöd eller nödhjälpsarbete uppehålla livet på de 150 eller 200 man, som nu bo på Seskarö och som
icke kunna få anställning på annat håll, och sedan har att välja mellan detta,
å^ena sidan, och å andra sidan, att ge dem ordinarie anställning vid sågverket,
så får jag säga, att nog tycker jag, att det är bättre ur alla synpunkter att gå
den vägen med hjälpaktion. Jag tror, att det kommer att kosta staten mindre
pengar och för befolkningens vidkommande vara av mycket större värde, än
om man går den andra vägen. Ty herr Lindman kan vara övertygad örn att
det icke är hälsosamt varken för arbetarna själva, som äro sysselsatta i nödhjälpsarbete, eller för det allmänna, att de under åratal sysselsättas med ar
beten sådana som organiseras genom arbetslöshetskommissionen.
Vad sedan beträffar det föreslagna projektet örn överflyttning av Seskaröarbetarna till Kalix, kan det naturligtvis låta sig göra, det är icke tvivel om
den saken, men det skulle innebära, dels att man skulle behöva utöka sågen
vid Kalix med ett par ramar, dels också att man skulle köra i dubbla skift året
om, och dels slutligen att man skulle driva upp produktionen viel Karlsborgs
såg till 16- ä 17,000 standards per år. Men dessutom skulle det väl innebära,
att man finge gå in där uppe för en ytterligare utbyggnad av sulfatfabriken,
vilket ju i och för sig kunde vara önskvärt för att kunna få fördelade de all
männa kostnaderna vid sulfatfabriken på en större produktionsmängd än de
18,000 ton, som fabriken nu har. Men det tillkommer en sak, som icke före
låg i fjol, och det är att Fortuna sågverk i Kalix kommun har nedlagts, och
sedan dess har Nederkalix kommun fått ytterligare 100 sågverksarbetare, som
sakna arbete. Om vi i Nederkalix kommun räkna med en konstant arbetslös
het, som även under sommartiden uppgår till omkring 200 man och som under
vintern utgör omkring 8- ä 900, så får jag säga, att det icke är precis några
lockande perspektiv för Nederkalix kommun att, importera 100 man eller nå
got sådant från Seskarö. Jag tror därför, att det ur alla synpunkter är för
delaktigt att gå på den linje, som riksdagen gick i fjol.
Jag skall icke upptaga tiden längre, därför att för mig ligger frågan så klar,
och jag tycker, att i valet mellan de olika hjälpaktioner, som kunna komma
i fråga, så är denna den, som kommer att kosta staten de minsta pengarna; och
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även om tiderna nu för såg- och trävaruindustrien äro dåliga, behöver man icke
vara så svart-i-svart pessimist, att man tror, att de skola räcka i all evighet.
Man kan icke räkna med, från domänstyrelsens sida, att få ut i genomsnitt
6 kronor 10 öre i rotnetto pr kbm., men även om detta rotnetto skulle sjunka,
är det ett mindre ont för Nedertorneå kommun, som ligger i ett alldeles sär
skilt ömtåligt läge, och vars befolkning är synnerligen skattetyngd. Jag vill
erinra örn att kommunalskatten, örn jag icke minns fel, inklusive vägskatt och
landstingsskatt var 42 kr. 97 öre, så att det är icke precis så solljust att vara
medborgare där uppe. Jag anser att vi icke skola lägga sten på börda genom
att fortsätta med arbetslöshetsåtgärder av den art, som hittills förekommit, utan
låt oss gå till denna hjälpaktion och icke se lika svart och pessimistiskt på lä
get som herr Lindman. Jag tror, det är skäl därtill.
Jag yrkar bifall till utskottets förslag.
Med herr Lövgren förenare sig herr Hage.
Herr Edberg: Herr talman! När denna fråga örn anslag till Seskarö be
handlades föregående år, röstade jag emot anslaget, och detta av två skäl.
Det första skälet var, att jag då ansåg och för^ resten för närvarande anser,
att det bör vara det privata initiativet, som får göra sig gällande, då det
gäller sådana näringar som vår trävaruindustri. Andra skälet, varför jag
röstade emot var, att jag ansåg anslagssumman för liten och att Seskarö trä
varuindustri icke skulle kunna klara sig med denna anslagssumma. Det
har också visat sig, att jag hade rätt, när jag förutspådde, att denna summa
icke skulle vara tillräcklig, och vi se här i år, att det begäres mene
I år kommer jag att rösta för anslaget till Seskarö, likaledes av två skäl.
Det första är, att när man en gång anslagit pengar, så kan man ju natur
ligtvis icke draga sig tillbaka, utan det är givet, att man får fortsätta, tills
man får se, huru denna industri utvecklar sig. Det andra är, att det vill
synas, som örn truster och karteller hota att lamslå hela vår trävaruindustri
i Norrland, och då skulle jag tro, att det kanske blir nödvändigt för riks
dagen att se till, att dessa truster och karteller icke få fortsätta och kanske
utveckla sig på ett sätt, som kommer att leda till en katastrof, åtminstone
vad Norrland beträffar, och jag skulle tro, att förhållandet kommer att ut
sträcka sig till andra delar av landet.
Jag läste nyss, att domänstyrelsen meddelat, att priset på rundvirke i
Norrland har fallit med 26 %, under det att det i övriga delar av Sverige
fallit med endast 12 %. När vi veta, att t. ex. i våra trakter man haft 9 öre
mindre betalt för kubikfot trämasseved än nere i Sydsverige, i Värmland
t. ex., då förstår man, att det är en ganska betänklig tendens, och jag skulle
tro i det fallet, säger jag, att svenska staten och riksdagen icke kunna stå
likgiltiga för sådana frågor.
Jag nämnde truster och karteller, och jag skall med några ord bevisa, att
jag har rätt i mina påståenden.
I vår provins har det förut varit en hel mängd bolag, som uppträtt själv
ständigt vid inköp av sina råvaror. För närvarande kan jag säga, att det
praktiskt taget är bara ett enda bolag i hela Ljungans flottled, som bestämmer
priset.
Jag åhörde med intresse herr Lindmans nyss hållna anförande. Han med
delade, att det pågick en rörelse för rationalisering av vår trävaruindustri i
Norrland, avseende att nedbringa produktionskostnaden. Är det meningen, att
detta skall gå ut över råvaran, d. v. s. de enskilda skogsägarnas råmaterial,
eller skall det gå ut över skogsarbetarna i Norrland? I vilketdera fallet
som helst kan det icke vara berättigat. Ty priset å råvaran, timmerpriset,

Onsdagen den 6 maj f. m.

11

Nr 33.

är så lågi;, att man på en del ställen, där man begagnar sig av biflottlederna Ifråga om
för att forsla fram timret, tycker nästan det är likgiltigt, om man säljer jriften^vid
och flottar virket eller ej •—• man får knappast någonting för råvaran i alla Sandvik å
fall. Och skogsarbetarna förtjäna på många håll i Norrland icke mer än 9 Saskam m. m..
kronor oell t. o. m. under per häst och karl.
(Forts.)
Under sådana förhållanden ställa vi oss ganska undrande till tanken örn
rationaliseringen, örn den skall gå ut över skogsägare och skogsarbetare. Jag
vill icke på något sätt klandra industriarbetarna — arbetaren är sin lön värd
— men det är märkligt att, fastän en del industriarbetare kunna tjäna tre
gånger mera än våra skogsarbetare, har det icke blivit någon sänkning å pri
set på ifrågavarande arbete, under det sänkningen av råvarupriset däremot
drabbat skogsägare och skogsarbetare. Jag skulle som sagt tro, att örn
trusterna utveckla sig på sätt jag här relaterat, måste den svenska riks
dagen framdeles sysselsätta sig med saken. Ty statens skogar äro ju be
tydande i Norrland, och staten måste hava samma intressen som de enskilda
skogsägarna.
Jag kommer, herr talman, detta år att rösta för anslaget till Seskarö, under
det jag föregående år röstade mot detsamma.
Under detta yttrande hade herr förste vice talmannen övertagit ledningen av
kammarens förhandlingar.
Herr Lindman: Herr talman! Örn jag uppfattade den siste ärade talaren
rätt, var det två skäl, som föranledde honom att tala för anslageL Han
nämnde till en början, att staten redan anslagit pengar för ändamålet. Ja,
det är en del pengar nedlagda här, men jag menar, att beloppet icke är av
den storleksordning, att det är berättigat att upptaga en verksamhet som
denna, på vilken det som nu är nedlagt kommer att förloras redan det första
året •— för att icke tala örn de följande åren, därest de dåliga tiderna fort
fara. Och det är väl ingen som tror, att dessa dåliga tider skola vara över
redan nästa år.
När herr Edberg vidare talade örn att truster och karteller lagt under sig
rörelsen, vore väl detta ytterligare ett skäl för att staten, därest den skal!
gå in för träförädling, vilket jag anser den icke bör göra, för att konkur
rera med det enskilda initiativet ginge in för sådan drift på det sätt jag
nämnde^ i fjol, d. v. s. byggde de förnämligaste anläggningar, som överhuvud
kunna åstadkommas i vår tid, och lade dem på den lämpligaste plats, man
kunde finna. Detta är den enda möjligheten för staten att konkurrera med
enskilda. Men här blir det ingen konkurrens med några truster utan här
köper staten sitt eget virke — sågverket skötes ju av domänstyrelsen med
statens virke.
o Gentemot herr Lövgren skulle jag vilja säga, att den omständigheten, att
sågverksrörelsen bedrivits på Seskarö sedan år 1893 och varit nedlagd en
dast några få år, bevisar endast, att herr Lövgren icke följer med tiden. Ty
eljest skulle herr Lövgren ha insett, att det är ett livsvillkor för hela Norr
lands trävaruindustri och därmed också för skogshanteringen och dess arbetare,
att få ned produktionskostnaden på ett sätt, som gör det möjligt att upprätt
hålla driften. På andra håll inskränker man och nedlägger driften •— den ned
lägges nämligen vid de sämre sågverken, och man försöker koncentrera sig på
stora fullt moderna anläggningar. Den inskränkes också nu i stor utsträckning
vid moderna sågverk på grund av prisfallet och försäljningssvårigheterna. Den
som icke ser detta har icke följt med tiden. Han förstår icke vad som Lu
sig i tiden på dessa områden, och han inser icke, att vi stå inför betydande
förluster inom bela vår skogshantering — jag säger icke inom industrien
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ulan inom skogshanteringen. De skogar, som man under de sista 2.) åren
sökt vårda och sköta på bästa, möjliga sätt, lia fallit i pris i oerhörd grad,
och fortsätter det på samma sätt med utbud från Sovjetryssland — låt mig
gärna säga andra länder, örn herr Anderson i Råstock känner till några så
dana — bli de svenska skogarna värda vida mindre än tidigare, och såg
verken måste koncentrera sin drift. Att det så länge varit sågverksdrift på
Seskarö, bevisar sålunda ingenting. Och allra minst bevisar det. att man
nu borde taga upp en drift, som varit nedlagd eller stått stilla under en tid.
När andra lägga ned sina gamla sågverk, är det icke det rätta sättet
att å statens sida taga upp en ny sågverksrörelse.
Ja.g har sagt i mitt förra anförande, att jag till fullo behjärtar de för
hållanden, som råda uppe i Nedertorneå. Men jag vill ge hjälpen på annat
sätt. Jag vill ge det som staten förlorar till denna kommun, och jag vill
hjälpa herr Lövgren att låta kommunen få sina kommunalskatter nedbringade
mera effektivt än genom upprättandet av ett sågverk, vilket ingen hjälp ger
med hänsyn till kommunalskatten, utan inskränker hjälpen till att ett antal
arbetare få sysselsättning. Jag frågar verkligen: Kan det vara lämpligt att
gå in för ett så vidlyftigt företag som att taga upp ett sågverk på 9,000
standards — det är ingen bagatell — för att hjälpa, som det heter, 150 man
till arbete. Jag vill gärna vara med örn stora uppoffringar å statens sida,
men jag ömmar i detta fall för statens ekonomiska förhållanden. Använd
skatteutjämningsmedlen, använd andra medel, låt staten skänka pengarna, men
gör icke något så huvudlöst som att upptaga detta sågverk!
Gentemot herr Anderson i Råstock vill jag ytterligare säga, att jag na
turligtvis icke tvivlar på att statsutskottet gjort utredningar och sökt sätta
sig in saken efter bästa förmåga, men jag beklagar, att statsutskottet på
dessa fyra sidor icke i ringaste mån givit kammaren del av den sannolika
ekonomiska utvecklingen under innevarande år och det därpå följande — för
att nu nöja sig med bara två år. Klart är, som jag nämnt, att örn staten
skall driva sågverksdrift, måste det vara ett ordentligt, modernt inrättat såg
verk, och man bör icke taga upp sådana sågverk, som äro gammalmodiga och
illa belägna. Ty detta sågverk är illa beläget i många avseenden — det
talade vi örn i fjol, och jag behöver här icke upprepa det.
Här säger man, att även enskilda fått vidkännas förluster genom prisfall
på råvaror. Ja, det är just vad de fått, men det är väl intet skäl för att
staten skall upptaga en sådan rörelse som denna. Örn staten redan hade en
rörelse, skulle man drabbats av förluster på samma sätt som enskilda. Men
när nu enskilda nedlägga sin rörelse på många håll, skall då staten upptaga
en sådan?
Herr Lövgren talade om ett annat sågverk, som lagt ned sin rörelse och
där ett par hundra man blivit arbetslösa. Ja, man lägger ned rörelsen, där
för att den icke bär sig, men staten skulle taga upp en ny rörelse, som givetvis
icke kommer att bära sig!
Jag har ingen utsikt att vinna kammaren för min ståndpunkt; jag talar,
örn jag så får säga, för att rädda min själ och för att påvisa, hur oklokt
det är att ge hjälpen på detta sätt. Den bör ges på annat vis — gärna
till kommunen och Seskaröbefolkningen -—- men icke genom att draga in staten
i ett företag, som alltid kommer att bliva förlustbringande.
Så endast ett ord till herr Anderson i Råstock. Jag nämnde något örn en
punkt i utlåtandet, som handlade örn bokföringen. Jag skall be att få läsa
upp dessa fyra rader för att kunna slå fast, att herr Anderson i Råstock
och jag äro överens på den punkten och för att regeringen också bör taga hän
syn till vad som där säges. Det heter: »Bokföringen är avsedd att så ord
nas, att det ekonomiska resultatet av driften klart framträder; detta sker
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bland annat för att eventuella förluster under inga förhållanden skola falla I fråga om
sågverkspå domänverket, utan vederbörlig täckning härför kunna beredas domän driften
vid
styrelsen.»
Sandvik å
Jag säger bara: Håll ord min far!
Seskarö m. m.
(Forts.)

Herr Lövgren: Herr talman! Herr Lindman yttrade, att jag icke följt
med min tid. Ja, det kan hända, att jag icke följer med min tid på alla om
råden •— jag är litet konservativt lagd jag också -— men på detta område har
jag av omständigheterna blivit tvingad att följa med min tid, så att jag vet
ungefärligen, hur bra eller dåligt det ligger till.
Att vi ha så olika utgångspunkter, herr Lindman och jag, kan icke hjälpas.
Men medan herr Lindman i likhet med professor Cassel tycks hylla den prin
cipen, att industrien kan man koncentrera var som helst utefter Norrlands
kusten, alldeles oberoende av var skogstillgångarna ligga, har jag den åsik
ten, att man kan icke med hänsyn till den befolkning, som finnes där, för
lägga industrien hur vårdslöst som helst, utan man bör förlägga den så, att
råvarutillgångarna inom varje ådal åtminstone till 50, 60 eller 70 / bli för
ädlade inom området och ge försörjning åt den befolkning, som under fyra,
fem eller sex årtionden haft sin försörjning av råvarans förädling.
Vad sedan Seskarö läge beträffar, vidhåller jag bestämt, att sågverket har
ett precis lika fördelaktigt läge som någon annan plats i Norrbotten, och jag
vågar t. o. m. påstå litet bättre, därför att seglationstiden är under alla för
hållanden ett par veckor längre där än för övriga hamnar norr om Piteå och
tre veckor längre än för de motsvarande finska hamnarna.
Det är klart, att jag ingenting har att invända mot rationalisering av såg
verket, men jag vill påpeka, att vid en produktion av 9,000 standards är man
redan uppe i ett kvantum, som ger möjlighet att rationellt utnyttja läget. Då
kanske herr Lindman invänder, att man icke har någon avsättning för avfal
let. Ja, jag medger, att om sulfatmassan står till ett pris av 150 eller 160
kronor per ton och man kan få 2 kronor 50 öre per kubikmeter för avfallet, så
ligger det ju icke lika bra till som vid Karlsborg, där man kan köra avfallet
direkt till sulfatfabriken. Men vid det pris av 100 kronor för sulfatmassa,
som gäller nu, har avfallet faktiskt intet värde alls ur den synpunkten, utan
man gör säkert en lika god affär, örn man använder det som träkol. Vidare
menar jag, att det finns så många nya sätt att använda avfallet. Törefors,
sorn ligger några mil ifrån Karlsborg, sålde för tre år sedan till oss sitt av
fall. Nu använder man själv allt avfallet och gör masonit eller jonit av det.
Det är ett speciellt patent, som man utnyttjar, och man får bättre användning
för avfallet på det sättet. Om alltså domänstyrelsen sköter denna sak affärs
mässigt, vilket den naturligtvis kommer att göra, finns ingen anledning att
tro, att det kommer att bli stora förluster. Under alla förhållanden bli för
lusterna mindre för staten, än de skulle bli, om man fortsatte med det nödhjälpselände vi haft under de sista åren.
Sedan tror jag icke, att jag behöver säga något mer, vilket är lönlöst, efter
som frågan redan är avgjord genom första kammarens beslut.
Jag vidhåller mitt yrkande.
Herr Lindman: Herr talman! Till att börja med ville jag säga, att jag
icke yttrat det som herr Lövgren i första delen av sitt anförande ville påbörda
mig rörande sågverkens förläggande. Jag har sagt, att de böra läggas på de
fördelaktigaste platserna.
Sedan skall jag be att få rikta ett varningens ord till herr Lövgren och
lill dem som eljest Ira med denna sak att skaffa. Örn ni skall taga upp till
verkning även av masonit eller jonit på Seskarö, var god se er viii för!
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Herr Sandström: Herr talman! Det var en uppgift i herr Lövgrens första
anförande, som jag fäste mig vid, nämligen att Kemibolagets sågverksrörelse
skulle ha lämnat vinst. Det fanns intagen en balansräkning i föregående års
riksdagstryck, och där såg man tydligt, hur detta bolags rörelse gått det sista
år det drev Sandvik. Balansräkningen visade ett överskott på vinst- och för
lusträkningen, men varför blev det överskott? Jo, man finner av balansräk
ningen, att man hade pengar på banken, och vinsten motsvarade just räntan
på dessa pengar. Men icke nog med detta. Bolaget behövde icke betala några
räntor. Man hade ett rörelsekapital; det bolaget var kapitalstarkt. Men såg
verksrörelsen lämnade icke ett öres överskott, och detta berodde enligt mitt
förmenande på att läget var olämpligt för en sådan rörelse. Samtidigt som
alltså icke ett öres vinst uppkom på sågverksrörelsen, vilket gav anledning
till företagets nedläggande, lämnade sågverken i vår ådal vinst. Herr Lövgrens
uppgift i detta sammanhang var sålunda icke riktig.
Herr Lövgren: Herr talman! I anledning av den siste talarens yttrande
vill jag säga, att jag inte kan avgöra, huruvida Kemibolagets vinst härflutit
utav penninginsättning i bank eller utav själva driften. Det skulle dock för
våna mig bra mycket, örn bolaget betalade en kommunalskatt av 40 kr. pr
bevillningskrona för pengar, som man kunde placera bättre på finska sidan
och därmed slippa ifrån så höga skatter. Vidare vill jag säga, att jag inte
tror, att Kemibolaget drives så föga affärsmässigt, att det inte placerar sina
pengar på sådant sätt, att man slipper ifrån med minsta möjliga utgifter.
Jag vågar tro, att när bolaget redovisar en vinst utav det svenska bolaget, det
också varit en verklig vinst.
Herr Sandström: Herr talman! Vad jag ville säga var, att bolagets balans
räkning visade, att man hade pengar på bank. Det spelar ingen roll, örn det
var i Finland eller i Sverige. Men detta kapital, menar jag, hade man i alla
fall ränta på, och denna ränta måste av bolaget redovisas. På så sätt uppkom
vinsten.
Herr Anderson i Råstock: Ja, herr talman, det kanske rent av förhåller sig
på det sättet, att man förtjänat dessa pengar på sågverksrörelsen på Seskarö
eller hur herr Sandström?
Härmed var överläggningen slutad. Herr förste vice talmannen gav propo
sitioner dels på bifall till utskottets hemställan, dels ock på bifall till den vid
utlåtandet fogade reservationen; och blev utskottets hemställan av kammaren
bifallen.
§ 6.
Vid härpå skedd föredragning av jordbruksutskottets utlåtande, nr 65, i an
ledning av Kungl. Maj:ts i statsverkspropositionen gjorda framställning an
gående tillfälliga lönetillägg åt vissa vaktmästare och med dem jämförliga be
fattningshavare i vad rör jordbruksärenden biföll kammaren utskottets däri
gjorda hemställan.
§ 7.

Äng.
Å föredragningslistan var härefter uppfört statsutskottets utlåtande, nr 113,
anslag till i anledning av Kungl. Maj :ts proposition angående anslag till teckning av aktier
teckning av j Kalix träindustriaktiebolag m. m.
aktier i Kalix
TräindustriJ överensstämmelse med vad Kungl. Maj :t uti en till riksdagen den 20 mars

akt^eb^ag

1931 avlåten, till statsutskottet hänvisad proposition, nr 197, föreslagit riks
dagen, hemställde utskottet, att riksdagen måtte

