
Nuvarande situation beträffande konsumtionsartiklar.

För att förhindra spridning av falska rykten och för att rätta felaktiga antaganden meddelar
folkförsörjningsministeriet minutaffärernas personal och övriga personer, vilka komma i
beröring med den stora allmänheten, följande uppgifter om situationen beträffande konsum-
tionsartiklar för närvarande. Dessa uppgifter äro icke i denna form avsedda för

Näringsfett.
I Danmark har inköpts 300 ton

och i Sverige 500 ton smör, varav
96 % ton redan inkommit till lan-
det.

Då födan i allmänhet är svagare
under vårmånaderna och mindre rik
på skyddsämnen och då tillgången
på kött dessutom är knapp, gives
under april månad åt arbetare i
tungt och särskilt tungt arbete extra
250 g näringsfett, med undantag av
smör och åt år 1924 och därefter
födda barn 125 g smör.

tidningspressen.

Socker.
4,500,000 kilogram socker är på

väg till landet och dessutom har
12,000,000 kilogram inköpts, varför
distributionen av nuvarande ranso-
ner fortfarande är tryggad.

Tobak.
31,000 kilogram råtobak har in-

kommit till landet.

Salt finnes i landet i mängder
motsvarande ett års normal förbruk-
ning.Kött.

På den inhemska marknaden har
tillgången på slaktboskap och kött
varit liten. Detta beror förutom på
det dåliga föret och transportsvårig-
heterna därpå, att boskapsägarna
väntat att köttprisen skulle stiga.
Genom folkföisörjningsmiiiisteriets be-
slut den 15 mars ha prisen på slakt-
boskap och kött höjts. Den korta ti-
den torde tillsvidare ha inverkat, att
slaktboskap i större mängd ännu icke
hunnit komma ut i marknaden. Även
boskapsägarna ha i väntan på som-
maren trots foderbristen även und-
vikit att sälja boskap.

Under de senaste dagarna har till
landet inkommit en del av det svin-
kött, som inköpts i Sverige. Detta
svinkött har distribuerats i de kon-
sumtionscentra, som mest lidit brist
på kött. Köttbristen har på detta
sätt kunnat hindras. Importen fort-
sätter ännu i april.

Fodercellulosa
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kraftfoderpartier, till en mängd av
c:a 1,900 ton, samt enligt handels-
fördraget ytterligare c:a 2,000 ton.
Partier, som inköpts i transoceana
länder hinna icke fram till som-
maren, utan tagas i användning
först under stallutfodringsperioden
1941/42.

Salt.

Foder.

Fosfatgödsel kan levereras för vår-
sådden endast till 30—40 % av be-
hovet under normala år. Däremot
kommer kvävegödsel cirka 10 % mer
än under tidigare år att stå till för-
fogande och kalisalt finnes ännu rik-
ligare. Prisen för samtliga gödnings-
ämnen äro oförändrade.

utfordras för närvarande c:a 500,000
kilogram per dag. Fabrikerna kunna
likväl utan svårigheter framställa
en betydligt större mängd. Det är
av vikt, att fodercellulosa användes
i alla hushåll där boskap utfodras,
ty på detta sätt ~utdrygas" de
njugga foderförråden och besätt-
ningen bibehålles oförändrad till
sommaren.

Fodercellulosan bör utfodras väl
fuktad åt hästar i sörpa eller upp-
blandad med kraftfoder, åt nöt-
boskap och får uppblandad med
kraftfoder, AIV-foder eller blötfo-
der. Fodercellulosa utfodras åt häs-
tar 2—3 kilogram, åt kor I—3 kilo-
gram, åt kvigor I—3 kilogram och
får l/4—1/2 kilogram per dag. Vid
utfodring av djur med fodercellu-
losa bör man minnas att även giva
mineralämnen: åt hästar 50 g, åt
kor 100—200 g, åt kvigor 75 g och
får 25 g per individ och dag. (En
matsked mineralämnen väger 15 g.)

Gödningsämnen.

Hudar, läder och läder-
kemikalier.

De förråd av ogarvade hudar, som
erhöflos genom den omfattande höst-
slakten äro nu nästan h. o. h. för-
brukade. Sedan slakten nedgått för-
slå de ogarvade hudarna för täc-
kande av 30—40 % av fabi-ikernas
behov. Dock finnes förhoppningar
om, att vi under sommarens lopp
från utlandet skola kunna transpor-
tera de partier hudar, som där in-
köpts, vilket i betydande mån för-
bättrar situationen.

Förråden av färdigberett läder
isynnerhet sulläder, äro likaså knappa.
Med strängt iakttagande av regle-
menteringen kunna vi, då tillgång
på sulgummi ännu finnes, någor-
lunda komma till rätta över våren
såväl vid tillverkningen av nya
skodon som vid reparationsarbeten.
Tillgången på ovanläder är något
större.Brödsäd.

Vid månadsskiftet februari—mars
var på inkommande till landet
14,800,000 kilogram råg. Dessutom
har inköpts 18,000,000 kilogram råg,
9,400,000 kilogram vete, 7,500,000
kilogram vetemjöl och 2,800,000 ki-
logram gryn.

Garvningsämnen för läder är det
synnerligen ont om och läderfett
finnas nästan icke alls. Utlandet
torde dock komma att bispringa oss
i vartdera avseendet. Kemikalier
finnas däremot rikligt på lager.

Kraftfoder:

Tidigare till landet inkomna kraft-
foder äro i huvudsak försålda. Inom
närmaste framtid kommer i handeln
vidare c:a 1,500 ton sojakross, 3,000
ton jordnötskakor, 250 ton solroska-
kor och 150 ton solroskakskross.
Ovisst är om vi för denna försälj-
ningsperiod ännu kunna anskaffa
mera. Härför finnas möjligheter om
Rådsryssland levererar därstädes re-
dan på hösten inköpta olevererade

Tvättmedel.

Kaffe.
3,390,000 kilogram kaffe är på in-

kommande till landet, vartill 2,400,000
kilogram inköpts, varför de nuva-
rande ransonerna kunna bibehållas.

Fettämnen för tvålindustrin.
Av fettämnen för tvålindustrin

har under februari — mars till landet
inkommit 609,000 kilogram. I vårt
land erhållas c:a 90,000 kilogram
tvålfett i månaden.
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Bränsle.
Stenkol.

Situationen för stenkol, som på
grund av de små lagren är be-
roende av importen, är för tillfället
svår. Detta beror på, att ishinder
under den senaste tiden nästan helt
avbrutit stenkolsimporten. Med till-
hjälp av de förråd, som finnas i
landet, c:a 80,000 ton, torde man
likväl tillfredsställande reda sig till
dess, att farlederna till Helsingfors
och Åbo öppnats. För närvarande
har stenkol fraktats c:a 90,000 ton
och flera tusen ton lastats för in-
skeppning till landet, varför situa-
tionen torde lätta omedelbart efter
det sjöfarten vidtagit.

Koks.

Hela den mängd, som reserverats
för innevarande bränsleperiod, har
inskeppats till landet och distribu-
tionen till konsumenterna har gått
enligt beräkningar. Sedan distri-
butionen under innevarande bränsle-
period slutförts torde i lager yt-
terligare återstå c.-a 60,000 ton
för följande bränsleperiods behov,
under vilken period, liksom även nu,
bränslet för centraluppvärmning till
största delen bör utgöras av ved.

Metaller.
Tenn.
I landet råder knapphet på tenn.

Från Amerikas Förenta Stater och
Portugal finnes hopp om att erhålla
ytterligare tenn.

Betong järn.
Beträffande betongjärn är situa-

tionen jämförelsevis tillfredsstäl-
lande.

Järnplåt.

Ved.

Situationen beträffande järnplåt
är synnerligen svår. Under mars—

april äro flera hundra ton på in-
kommande, av vilka största delen
anländer direkt till industriinrätt-
ningarna.

Textilprodukter.
Bomull.

Industriinrättningarna' inneha, med
beaktande av partier, som äro på
väg, råbomull omfattande två må-
naders förbrukning.

Ull.
Fabrikernas ullförråd förslå 2 å 3

månader.

Cellull

anländer fortfarande till landet,
varför ull och bomull i någon mån
kan uppblandas därmed.

Förvandla lump till pengar och
poäng.

Bränsleperiodens tillgång på ved
har i allmänhet visat sig vara till-
räcklig, till och med förbättrats un-
der senaste tid.

Avverkningarna för förbruknings-
perioden 1941—42 har ytterligare
gjort framsteg på tillfredsställande
sätt. Vid utgången av februari hade
avverkats sammanlagt 11.95 milj. m3.
Den avverkade mängden utgör
64.6 % av den programenliga entre-
prenaden. För ögonblicket ha ved-
avverkningarna minskats till förmån
för andra skogsarbeten. Av pap-
persved, som avverkats efter den 1
februari, få medräknas i brännveds-
entreprenaden 20 % av entreprena-
den.

Folkförsörjningsministeriet har så-
som högsta pris för ull och lump
fastställt:

Färgämnen.
Linolja.

a) inhemsk ull, vit 50: —

b ) inhemsk ull, brokig 42: —

c) inhemsk ull, ~original" .. 45: —

d) stickyllelump, ~original" . 18: —

e) ylletygslump 5: —■

Av linolja har under innevarande
år inkommit 873,000 kilogram och
på inkommande är 50,000 kilogram.
Dessutom har linfrö och -olja in-
köpts till en mängd, som motsvarar
90,000 kilogram olja.

f) bomullstricotagelump, ~orig-
inal" 8: —

g) bomullstygslump 1:50

Lumpagenterna taga emot ifråga-
varande råämnen även ostorterade,
men för överlåtaren är det fördel-
aktigare att hålla viktigare kvalite-
terna åtskilda. Här nedan följa de
viktigaste kvaliteterna och deras kän-
netecken.

a) ~Originell"-ull innehåller såväl
vit som svart eller brunaktig ull,
likväl så beskaffad, att den vita
ullen kan åtskiljas.

b) Vit ull innehåller, såsom namnet
redan utvisar, enbart vit ull.

c) Brokig ull innehåller antingen

FÖRLORA INTE BESINNINGEN!
Den köpande allmänheten ställer ofta dem, som betjäna den på hårt prov. Den kan
t. ex. beskylla försäljaren för varuknappheten, är otålig då den i butiker eller på

byrån måste vänta på sin tur o. s. v.

För sådant får man inte bli nervös! ~Krångliga kunder" ha funnits även under
normala tider, nu ha deras antal blott ökats mer än vanligt. Därför bör nu speciellt

poängteras betydelsen av en lugn, saklig, artig och förståelsefull betjäning.
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enbart svart och brunaktig ull eller
vardera sammanblandade samt så
litet vit ull, att den icke kan åt-
skiljas.

d) KaTkull, med svavelnatriwm bort-
tagen ull och klippt ull av fållar äro
icke lika värdefulla som de tidigare
nämnda och de särskiljas från vanlig
fårull genom att de äro torrare,
grövre och kortare.

e) Stickyllelump består av bekläd-
nadsartiklar, som stickats för hand
eller med trikåmaskin (icke vävt
ylletyg). Dylika föremål äro strum-
por, ylletröjor, underkläder av ylle-
trikå, vantar, halsdukar m. m.

f) Yllevävnadslump: 1) osprättad
yllevävnadslump eller klädlump ut-
göres av rester av kläder, som till-
verkats av ylletyg, vilka icke vidare
behandlats, 2) sprättad yllevävnads-
lump erhålles av föregående sålunda,
att sömmar, foder, knappar m. m.
sprättats bort så, att endast bitar av
yllevävnad återstår; 3) yllevävnads-
lappar utgöras av restbitar av nytt
tyg, som bli över vid tillverkning av-
kläder.

g) övrig lump kallas allmänt en-
dast blandlump, vilken får innehålla
alla slag av bomull-, halvylle-, siden-
ylle-, säck- o. a. lump. Från ovan-
nämnda kan likväl åtskiljas den s. k.
bomullstrikotagelumpen. Den består
av klädesplagg, som stickats för hand
eller med trikåmaskin, t. ex. bomulls-
strumpor, trikåunderkläder m. m. Sär-
skilt bör observeras, att siden icke
får ingå i densamma.

Vid försäljningen av små lump-
förråd torde för vanliga konsumenter
vara bekvämast att sortera lumpen på
följande sätt: 1) stickyllelump; 2)
yllevävnadslump; 3) biandlump. Så-
lunda erhålles åtminstone alla de
tilläggspoäng, som kunna fås, och
sorteringen av lumpen bereder icke
större besvär.

Vidare har bestämts, att en-
skild person, som försålt ull och
lump, erhåller för varje helt kilo-
gram ull 10, för ett kilogram stick-
yllelump 6 och för ett kilogram
ylletygslump 4 tilläggspoäng. Om
ullen och lumpen försäljes till sådan
uppköpare, som själv säljer bekläd-
nadsartiklar, kunna tilläggspoängen
samtidigt utbytas mot varor. I an-
nat fall giver köparen ett inköps-
kvitto, mot vilket folkförsörjnings-
nämnderna utgiva köplicenskort.

Numera lönar det sig således att
byta ut lumpen till pengar och
poäng. C:a 4,000 uppköpsagenter
finnas överallt i landet.


