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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 jämvälframdeles 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 tillfälle att genom eget arbete, huvudsakligast på aftnarna och under den lediga
tiden, kunna säkerställa sin utkomst under instundande vinter. Denna sak vill Divs-
medelsstyrelsen härmed lägga Eder på hjärtat.

Enligt Eivsmedelsstyrelsens åsikt hava de å landsbyggden belägna industri-
och andra affärsföretag i detta avseende stora förpliktelser gentemot de arbetare,
vilka kvarblivit på sina platser eller som måhända redan antagits och under våren



antagas. Flere affärsföretag hava redan i början av innevarande konsumtionsperiod
försökt draga försorg om sina arbetare genom att åt dem reservera livsmedel och har
detta kloka tillvägagångssätt otvivelaktigt haft god verkan. Visserligen är det sant,
att icke ens denna omsorg på flere orter sist och slutligen förmått förhindra de sam-
hällsorastörtande tendensernas utbrott bland arbetarbefolkningen, och affärs- och
industri-inrättningarnas erfarenheter från upprorstiden hava mångenstädes i lands-
orten varit sorgliga och tunga. Men ej ens dessa erfarenheter få, det vågar Livsmedels-
styrelsen i namn av vårt folks framtid inprägla i de hårt prövades sinnen, kvarlämna
så stor och förlamande bitterhet att de skulle upphöra att i största möjliga mån draga
försorg om de arbetares utkomst, vilka under nästa vinter skola fylla deras platser,
som hemfallit åt den största brottslighet. Det är mycket möjligt, att husbönderna
för nästa vinter icke kunna i nämnvärd mån anskaffa livsmedel för sina arbetare,
såsom fallet var senaste höst. Denna omständighet gör det nödvändigt att arbetar-
befolkningen och övrig tjänstepersonal beredes tillfälle att trygga sig till den bästa
hjälpen sin egen hjälp, genom att på kvällarna och under fritiden själva få genom
odling anskaffa åtminstone en del av de livsmedel de behöva. Därtill kommer den
stora uppfostrande betydelsen av ett dylikt arbete.

Divsmedelsstyreisen får därför uppmana Eder att skrida till skyndsamma åt-
gärder för att alla till Edert arbetsfolk och övriga personal hörande prsoner, vilka
av gammalt icke hava jord eller mindre jord än de kunna och vilja bebruka, måtte
var och en få sig tilldelad en parcell och att de måtte undervisas i deras odling även-
som på allt sätt understödas, då de med egna krafter ej kunna finna sig till rätta.

I detta syfte borde husbönder uppdraga åt några driftiga och sakens vikt
inseende personer att åtaga sig denna uppgift. Dessa borde då väcka intresset för
parcellodlingen, genom att klargöra den utomordentliga betydelsen av densamma,
ombesörja anskaffandet och fördelningen av parceller samt meddela nödiga råd och
anvisningar för deras bebrukande. Till deras uppgifter hörde jämväl att anskaffa
utsädespotatis ävensom frö och plantor av övriga odlingsbara växter i den mån odlarena
själva icke hava tillgång till sådana.

Den för intressets väckande avsedda agitationen kan självfallet lättast och
med bästa resultat ske genom personligt samtal. I tidningspressen kommer frågan
nog att behandlas. Något föredrag vore helt säkert ett kraftigt väckelsemedel. Flyg-
skrifter ombestyras av Divsmedelsstyrelsen och Statens kommission för huslig ekonomi
och borde de vinna spridning. Med alla till buds stående medel bör envar läras att
klart inse livsmedelsfrågans allvarliga läge och huru viktigt det är att alla göra vad de
kunna för att nästa vinter undgå hungersnöden.

Trävarubolag och övriga större jordområden ägande företag hava naturligtvis
mer än nog av för parcellodling lämplig jord. Det är skäl att för dem påpeka, huru
viktigt det är att avstå eljes under bebrukning icke upptagen odlingsbar jord då veder-
börande kommun behöver sådan i,och för parcellodling. Ty vårt folk har ej råd att



lämna obebrukad ens något stycke av en åker som på något sätt kan användas för
produktion av näring. Vad övriga bolag och affärsföretag beträffar, torde jämväl
flere av dem hava tillräckligt med jord. Finnes sådan ej, borde jord anskaffas genom
överenskommelse med närboende jordbrukare och om andra utvägar skulle slå fel,
hänvändning göras till livsmedelsnämnden eller odlingsnämnden med anhållan om
deras understöd. Man kan vara övertygad där om, att med energiskt arbete det
resultat skall nås, att icke en enda odlingshugad blir utan parcell.

Vad beträffar parcellernas storlek, har Livsmedelsstyrelsen föreslagit för stads-
kommunema, att desamma icke skulle bestämmas till mindre än 200 m 2 och icke borde
överstiga 300 m 2, men att åt familjer med flere arbetsföra medlemmar skulle upplåtas
tvänne parceller. På landsbyggden äro likväl förhållandena så pass olika, att stor-
leken av de parceller som upplåtas kan av Eder efter omständigheterna bestämmas.

Den primitiva bearbetningen med mäniskokraft av särskilt valljord nu på våren
kan fördröja sådden i så hög grad, att skörden blir sämre än önskvärt och nödvändigt
vore. Densamma blir följden, om rödjandet utföres vårdslöst eller dåligt i brist på tid
och arbetskraft. För den skull uppmanar Livsmedelsstyrelsen 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 kommunen 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. Ehuru väl det vore önskligt, att parcellerna skulle
upplåtas, om icke gratis, så emot så lågt arrende som möjligt, har Livsmedelsstyrelsen
likväl ansetl 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, så torde å vissa orter detta vara nödvändigt,
särskilt då å parcellerna kunna odlas även andra lämpliga näringsväxter än blott pota-
tis ävensom av det skäl, att det nu är av största vikt att inbespara utsäde. Instruk-
tionsarbetet kan självfallet utföras bäst på själva odlingsplatsen genom att visa huru
arbetet skall utföras och torde det ej bliva svårt att härför erhålla kompetenta personer.

Åt anskaffande och reserverande för parcellodlarenas behov av utsädespotatis
och annat utsäde bör även ägnas uppmärksamhet. Skulle strävandena i detta av-
seende icke lyckas å hemorten, skallLivsmedelsstyrelsen, då hänv ändningtilldensamma
göres, härvidlag giva ällt sitt bistånd. Såvitt möjligt borde någon kompetent person
anförtros att uppdraga plantor till fördelning eller försäljning åt parcellodlarena eller
på annat sätt anskaffa sådana. Detta gäller särskilt kålrötter och kål för så vitt od-
ling därav kommer i fråga.

Livsmedelsstyrelsen är övertygad därom, att frågan ägnas all den uppmärk-
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samhet den kräver och att skyndsamma åtgärder vidtagas. Hungersnödens avvärjande
är en uppgift för vars lösande alla krafter böra anlitas. De ansträngningar och eko-
nomiska uppoffringar, som nedlagts till fromma härför, skola otvivelaktigt medföra
stor nytta och bespara vårt samhälle många bekymmer och utgifter under den
kommande vintem.


