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Efter det importen av livsmedel från utlandet redan på andra året varit
i det närmaste avstannad och det undertryckta upproret med dess plundringar och
oerhörda slöseri i högsta grad ytterligare komplicerat vår livsmedelsfråga, hava vi
nu kommit därhän, att situationen såväl för den närmaste framtiden som kommande
vinter ter sig mycket dyster. Staten skall för sin del självfallet göra allt vad den
förmår för anskaffandet av livsmedel, men det vore lättsinnigt att uteslutande trygga
sig till statens åtgärder. Erfarenheten har med tillräcklig tydlighet visat att deras
effektivitet när som hälst kan paralyseras av många tillfälligheter. Ehuru vi ej
mera låtom oss hoppas det behöva befara inre oordningar, inverka på statens
åtgärder i synnerhet de utrikespolitiska förhållandena, vilkas fluktuationer det är
omöjligt att på förhand beräkna. Statens livsmedelskort kunna under sådana för-
hållanden jämväl framdeles icke utgöra någon garanti därför, att de mängder livsmedel
som å dem borde utdelas,-faktiskt stå till buds. Det bästa skydd i kampen mot
livsmedelssvårigheterna äga de som själva producerat åtminstone en del av den er-
forderliga födan. Detta skydd är så mycket mera betydelsefullt som staten, allt efter
som ordningen förbättras, kan i högre grad än tidigare garantera åt medborgarena
större säkerhet att få behålla vad de för eget och sina familjers uppehälle behöva.

Eör att bevara vårt folk från hungersnöd under kommande vinter är det därför
nödvändigt att så stor del av befolkningen som möjligt förmås att bruka jorden och
på så sätt själv producera åt sig livsmedel. Jordbrukare och -ägare skola själv-
fallet i detta avseende göra vad på dem ankommer. Däremot är det samhällets ovill-
korliga plikt att göra allt vad det förmår för att den obesuttna befolkningen måtte
beredas t illfälle att genom eget arbete, huvudsakligast på aftnarna och under den lediga
tiden, kunna säkerställa sin utkomst under instundande vinter. Denna sak vill Eivs-
medelsstyrelsen härmed lägga herrar stadsfullmäktige på hjärtat.

Vi veta väl, att stadskommunerna redan senaste vår någorlunda allmänt upp-
läto åt befolkningen antingen emot lågt arrende eller gratis smärre parceller till pota-
tis- och trädgårdsodling. Sannolikt kommer även denna vår att förfaras på samma
sätt, ty de överhuvudtaget goda resultat, vilka dessa odlingar senaste sommar läm-



nade, tala mäktigt för att detta goda initiativ icke borde få förfalla. Nu är likväl
livsmedelsfrågan ännu mera tillspetsad än då och den omständigheten nödgar att i
högre grad än tidigare utveckla parcellodlingen. Huvudmålet är nu att största möj-
liga del av städernas befolkning måtte förmås att trygga sig till den bästa hjälpen
självhjälpen.

I detta syfte får Eivsmedelsstyrelsen härmed anmoda herrar stadsfullmäktige
att vid första tillfälle taga denna sak under omprövning. Enligt Styrelsens åsikt
vore det lämpligast att vid livsmedelsnämnden tillsättes en särskild odlingsnämnd,
speciellt för frågor rörande parcellodlingen. Denna nämnds uppgift bestode då i
att först och främst bland stadsbefolkningen igångsätta en kraftig agitation i syfte
att i vidsträcktaste mån intressera befolkningen för saken. Vidare borde nämnden
draga försorg därom, att för alla hugade parceller av lämplig storlek stode till buds,
att dem gives all nödig handledning och råd för odlingens bedrivande. Även ålåge
det nämnden att vidtaga anstalter för anskaffande åt parcellodlarena av utsädes-
potatis ävensom frön och plantor, så vida de själva icke hava sådana.

Den för intressets väckande avsedda agitationen borde självfallet främst be-
drivas genom tidningspressen. Men dessutom anser Eivsmedelsstyrelsen det såsom
synnerligen önskligt för sakens fromma att jämvälföredragstillfällen anordnas. Eöre-
dragen böra självfallet hållas å sådana platser att den mindre bemedlade befolkningen
bleve i tillfälle att åhöra desamma och böra de lämpas efter denna befolknings före-
ställningsrätt och behov. Ett tredje synnerligen verksamt agitationsmedel är spri-
dandet av flygskrifter bland olika föreningars medlemmar, samt bland industri-och
affärsinrättningars arbetare och personal. Dylika flygskrifter ombesörjas visserligen
av Eivsmedelsstyrelsen och Statens Kommission för huslig ekonomi, men viktigt är,
att å varje ort finnes något organ som snabbt och energiskt ombestyr deras spridning.

Beträffande anskaffande av parce ler åt hugade personer, torde varje stad
disponera över så pass stora områden egen jord, att någon brist härvidlag e j boide
förekomma. Eikväl bör behovet icke beräknas endast med stöd av senaste års er-
farenheter. Arbetslösheten kommer sannolikt ej att så snart minskas, och de arbets-
lösas stora skaror borde beredas tillfälle att under sommaren få odla hälst mindre
parceller. Dessutom kommer sannolikt de parcellbehövandes antal att betydligt
ökas, om blott arbetet för intressets väckande bedrives så kraftigt, att befolkningens
breda lager faktiskt komma att inse ställningens allvar och huru viktigt det för var
och en är att göra allt vad han förmår för att nästa vinter undgå hungersnöden. Efter-
frågan på parceller bör därför ovillkorligen göras betydligt större än senaste vår
och i enlighet därmed bör även mera jord för ändamålet reserveras.

Såvida den av staden disponibla jorden ej skulle förslå, bör sådan anskaffas på
sätt eller annat, ty ej en enda person som önskar bedriva parcellodling, borde i brist
på lämplig jord få avvisas. Eivsmedelsstyrelsen har tänkt att stadskommunema i
de flesta fall borde genom frivillig överenskommelse : ’få av närboende jordägare över-
taga jord för sagda ändamål. I främsta rummet bör således denna utväg anlitas.



Likväl har Livsmedelsstyrelsen ansett möjligt att ännu kraftigare medel erfordras och
har för den skull föreslagit, att i den nya livsmedelslagen skulle stadgas rätt till annulle-
ring av de kontrakt, enligt vilka kommuns jord utarrenderats åt enskilda personer,
för så vitt sådan jord av annat skäl än för genomförandet av rationell odlingsplan
på grund av ortsförhållandena icke blivit lagd under bruk. För den händelse att jord
bebrukad såsom parcellodling, från folknäringssynpunkt sett kommer att bättre
och rationellare utnyttjas än för närvarande, bör denna utväg ovillkorligen tillgripas,
under förutsättning, att en denna eventualitet förutsättande lag i tid utfärdas.
Meningen är även att tillerkänna stadskommun rätt att för sagda ändamål tvångs-
expropriera inorn de närmaste landskommunernas områden befintlig obrukad jord,
likväl dock under förutsättning, att landskommunens livsmedelsnämnd eller annan
vederbörande myndighet därtill samtycker. Uppstår härvidlag meningsskiljaktighet,
hänskjutes frågan till länsstyrelsens avgörande.

Vad beträffar parcellernas storlek, föreslår låvsmedelsstyreisen, att de ej
skulle göras mindre än 200 m 2 och ej större än 300 m 2 per familj, men att åt familjer
med flera arbetsföra medlemmar skulle upplåtas tvänne parceller.

Försöken under senaste sommar hava ådagalagt, att valljordens primitiva
bearbetande medels till enskilda odlares förfogande stående redskap fördröjer sådden
så att skörderesultatet blir sämre än vad önskligt och nödvändigt vore. Följden
blir densamma, om rödjandet utföres vårdslöst eller dåligt i brist på tid och arbetskraft.
För den skull uppmanar Divsmedelsstyrelsen kommunerna att draga försorg om att
parcellerna så vitt möjligt överlåtas färdigt plöjda och harvade. Med desto större
skäl borde så förfaras som bearbetandet av särskilt valljord även efter sådden tager
mycket arbete i anspråk. Då kornmunen sålunda ombesörjer det tyngre arbetets
utförande med hästkraft och ändamålsenliga redskap, kunna de olika parcellerna
även bringas i någorlunda samma skick, varigenom deras fördelning bland de olika
odlarena blir rättvisare. Ehuruväl det vore önskligt att parcellerna skulle upplåtas,
om icke gratis, så emot så lågt arrende som möjligt, har Idvsmedelsstyreisen likväl
ansett möjligt, att kommunerna kunde i form av arrende uppbära ersättning för
arbetskostnaderna eller åtminstone någon del därav. För att odlingarna måtte giva
gott resultat vore det även nödvändigt att gödsla parcellerna överallt där det blott
är möjligt.

Vad beträffar instruktionsarbetet har erfarenheten å vissa ställen visat, att
densamma är av behovet påkallad och att den kan bedrivas på ett gagneligt sätt på
själva odlingsplatsema, där instruktören både med råd och dåd kan visa, huru arbetena
böra utföras. Instruktion är så mycket mer behövlig, som å parcellerna kunna odlas
jämväl andra lämpliga näringsväxter än blott potatis och det nu är av största vikt
att inbespara utsäde.

Åt anskaffande och reserverande för parcellodlarenas behov av utsädespotatis
och övrigt utsäde bör även ägnas uppmärksamhet. Skulle strävandena i detta av-
seende icke lyckas å hemorten, skall Livsmedelsstyrelsen, då hänvändning till den-
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samma göres, härvidlag understöda odliugsnämudema med alla till buds stående
medel. I detta sammanhang bör likväl påpekas, att det vore skäl att låta stadsträd-
gårdsmästarena uppdraga tillräcklig mängd plantor att fördelasellersäljas åt parcell-
odlarena eller ock anskaffa sådana på annat sätt.

Överlämnande denna viktiga sak till stadsfullmäktiges prövning är I,ivs medels-
styrelsen övertygad därom, att frågan ägnas all den uppmärksamhet den kräver och
att skyndsamma åtgärder vidtagas. Hungersnödens avvärjande är en uppgift, för
vars lösande alla krafter böra anlitas. De ansträngningar och ekonomiska uppoffrin-
gar, som nedlagts till fromma härför, skola otvivelaktigt medföra stor nytta och
bespara även städernas förvaltningar många bekymmer och utgifter under den kom-
mande vintern.

Å Livsmedelsstyrelsens vägnar:


