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Såsom känt hava nästan alla städer jämte förstäder samt de landskommuner, vilkas
invånare till betydande del utgöras av fabriksarbetare eller uti vilka jordbruket är efter-
blivet, redan' från medlet av september stått inför hungersnöd. Det har varit perioder av
två, ja till och med tre veckor, då någon spannmål ej kunnat utdelas. Från Ryssland har
under där rådande villervalla spannmål ej stått att få och Nord-Amerikas Förenta staters
regering har åtminstone tillsvidare kvarhållit de för Finlands räkning inköpta spann-
målspartierna. Det enda hoppet står till vårt eget lands jordbrukare.

I många kommuner, där spannmål ej kunnat utdelas åt korthushållen, har man redan
på eget initiativ minskat självhushållens ransoner. Om konsumtionen ej minskas, kommer
hos många självhushåll längre fram på våren att uppstå en brist, som staten ej kan fylla.
Huru motbjudande det än är att ändra de av Senaten i augusti fastställda ransonerna,
finnes nu ej något annat sätt att komma ur nöden. För att kunna anskaffa säd till kon-
sumtionsoentra och nödlidande landskommuner har Senaten under sådana förhållanden
varit tvungen, förlitande sig därpå, att jordbrukarna understöda regeringens strävanden
att avlägsna hungersnöden och bristen, minska självhushållens ransoner samt förkorta
deras förbrukningsperiod eller den tid, för vilken självhushållen medgivits rätt att inne-
hava spannmål för sina medlemmars underhåll. Meningen iir likväl, att ransonernas
avminskning skall bliva temporär. iSå snart inom eget land hopsamlats eller utifrån till
landet importerats spannmål i så stora mängder att de överstiga korthushållens nödvän-
digabehov, komma .självhushållens ransoner att ökas genom försäljning åt dem av spann-
mål ur statens förråd till de lägre pris, för vilka staten efter den 1 december inlöser
spannmål av producenterna.

Medels beslut av den 1 innevarande december har Senaten stadfäst de .spannmåls-
mängder, vilka självhushållen efter den 15 december få använda, till 8 kilogram i medel-
tal per person och månad. Då näringsbehovet hos en kroppsarbetare är större än hos
en med intellektuellt arbete sysselsatt person och ho,s fullvuxna större än hos barn, har
från denna allmänna bestämmelse gjorts undantag såväl beträffande sådana hushåll,
vilkas medlemmar huvudsakligast utföra intellektuellt arbete, som jämväl beträffande
sådana, vilkas medlemmar förrätta synnerligen tungt kroppsarbete och till vilka icke
höra barn. För de förstnämndas eller intellektuellt arbete utförande personers och deras
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hushålls underhåll har 6 kilogram mjöl eller gryn per månad ansetts tillfyllest, då där-
emot åt hushåll, vilkas medlemmar förrätta synnerligen tungt kroppsarbete och till
vilka icke höra barn, har beviljats 9 kilogram mjöl eller gryn per månad. Liksom livs-
medelsnämnderna vid brödkortens utdelning äga avgöra, åt vem päbrödskort skola
givas, böra de jämväl bestämma, till vilken ransoniugskategori varje till ett själv-
hushåll hörande matlag skall hänföras. Härvid bör likväl göras den skillnad mellan
korthushåll och självhushåll, att päbrödskort i korthushåll givas endast åt de med-
lemmar av hushållet, vilka själva utföra.tungt kroppsarbete, medan däremot till själv-
hushåll hörande matlag i sin helhet hänföras till samma rausoningskategori. Vid bestäm-
mande av självhushållens ransoner böra livsmedelsnämnderna ytterligare taga i betrak-
tande, alt ransonerna inom livsmedelsnämnd-ens verksamhetsområde i medeltal éfj fä över-
stiga 8 kilogram per person och månad.

Förutom i Norra Finland kan den nya skörden under vanliga år inbärgas redan i
medlet av augusti. Då skäl ©j förefinnes att medgiva självhushåll rätt att i sin värjo
behålla spannmål för längre tid än tills den nya skörden vidtager, har Senaten genom
sitt förenämnda beslut av den 1 december förkortat självhushållens förbrukningsperiod
till den 15 augusti instundande år. I Uleåborgs län samt Idensalmi och Pielisjärvi härad
av Kuopio län, uti vilka: den nya skörden vid sagda tidpunkt ännu ej kan disponeras,
räknas förbrukningsperioden fortfarande ti i 1 den 15 september.

Redan uti sitt beslut av den 24 oktober angående beslagtagande av havre förordnade
Senaten att i fall självhushåll innehar havre utöver den mängd detsamma får behålla till
utsäde, husdjurens utfodring och såsom premie för upptagande av nyodlingar, i deras
månadsransoner bör ingå 2 kilogram havremjöl eller gryn eller 4 kilogram omalen havre.
Denna bestämmelse har Senaten förnyat uti sitt beslut av den 1 december. Då ransonerna
samtidigt minskats och förbrukningsperioden förkortats förutom vidkommande Norra
Finland, följer av dessa stadgande», att självhushåll bör till staten överlåta

1) de två kilogram vete-, råg- och kornmjöl per person och månad eller
motsvarande mängd omalen säd, som uti hesintet angående beslagtagning av
havre skall överlåtas, om havre finnes att tillgå för de till självhushållet
hörande medlemmarnas underhåll;

2) så mycket av samma sädesslag, som, motsvarar den i ransonerna skedda
minskningen;

3) i landets södra delar dessutom den under iiden mellan den 15 augusti
och 15 september• innehållna spannmålen;

i) överskottet av havreskörden, sedan de uti Senatens beslut av den 24
oktober tillåtna mängdena överlämnats åt innehavaren; samt

5) den mängd vete, råg och korn, som tidigare hade bort överlåtas, men
som ännu ej levererats till livsmedelsnämnden.



. . J. fall självhushåll innehar havre-.som användes till dess medlemmars underhåll, bör
detsamma således för tiden mellan den 1 november och den 15 december eller för en och

en halv månads tid till livsmedelsnämnden överlåta en så stor mängd vete, råg och korn,
att därav fås 3 kilogram mjöl per person. För tiden mellan den 15 december och 16
augusti eller 8 månader bör självhushåll för varje till detsamma hörande medlem över-
låta, därest ransonerna nedsatts till 6 kilogram, 6 X 8 eiler 48 kilogram, i fall ranso-
nerna, bestämts till 8 kilogram 4X 8 eller 32 kilogram och om ransonerna äro 9 kilo-
gram 3XB eller 24 kilogram vete-, råg- och kornmjöl eller motsvarande mängd omalen
spannmål. För de månader, för vilka havre icke finnes till underhåll av självhushållets
medlemmar, får hushållet behålla vete. råg och korn i den mån brist på havre föreligger.
Förutom i Norra Finland bör självhushåll till staten ytterligare överlåta all den spann-
mål, motsvarande 10 kilogram per person, detsamma fått behålla för tiden mellan den
15 augusti och 15 september. Påpekas bör, att Senatens beslut angående beslagta-
gande av havre, nedsättning av självhushållens ransoner samt förbrukningsperiodens
förkortning icke medföra någon förändring med avseende å de spannmålsmängdejr, vilka
på grund av tidigare utfärdade bestämningar överlåtits till staten. Ifrågavarande beslut
gäller överlåtelse av spannmål, som tidigare antingen lämnats till självhushållens dispo-
sition eller som tidigare ej varit beslag underkastad (havrespannmål).

Därest föreståndare för ett självhushåll redan enligt tidigare ransoneringsgrund
utdelat säd åt de till detsamma anslutna hushållen, ända. till den 1 januari eller måhända
för ännu längre tid, bör för hushållsföreständarna framhållas, att de efter den 15
december vid sädens förbrukning äga iakttaga de nya bestämningarna, varförutom själv-
hushållets föreståndare bör förbjudas att under följande månader utgiva åt dessa hushåll
mera spannmål, än att dessa efter sagda dag komma att inalles erhålla så mycket spann-
mål, de enligt de nya bestämmelserna äro berättigade att förbruka. Till Livsmedelssty-
relsens kännedom har dessutom kommit, att några självhushållsföreståndare, ehuru där-
till ickei berättigade, hava utgivit åt de till självhushållet anslutna matlagen samtidigt
all den spannmål, som dessa beräknats behöva ända till den 15 instundande september.
T sådana fall bör självhushållsföreständaren återkräva de spannmålsmängder, vilka mot-
svara den i ransonerna skedda minskningen samt överlämna överskottet till livsmedels-
nämnden.

Beträffande de självhushåll, vjlkas spannmålsförråd ej skulle hava räckt till den
nya skörden, därest förbrukningen hade fortsatts på samma sätt som förut, blir följden
av ransonernas minskning och stadgandet, att i ransonerna bör ingå jämväl havre, att
förbrukningsperioden för dessa självhushåll förlänges. dock ej utöver den 15 september
i Norra Finland och den 15 augusti annorstädes. Samtidigt som livsmedelsnämnden
fixerar storleken av varje tjll ett självhushåll hörande matlags ransoner, bör nämnden
därför jämväl beräkna, till vilken tidpunkt säden kommer att förslå. Finnes mera spann-
mål än vad under hela förbrukningsperioden enligt de nya bestämningarna får användas,
äger livsmedelsnämnden ytterligare bestämma, vad slags spannmål självhushållet får
behålla till sina medlemmars underhåll samt huru stor. mängd och vad slags spannmål
bör till staten överlåtas.
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* Tidigare har till livsmedelsnämnderna meddelats instruktioner angående beräkning
av mjölets och den omalade sädens inbördes förhållande. Emedan livsmedelsnämnderna
böra observera detta förhållande vid beräknandet av huru stor mängd spannmål själv-
hushållen få för sig behålla och huru mycket bör till staten överlåtas, må i detta sam-
manhang ytterligare framhållas att 100 kilogram omalen vete eller råg anses motsvara
95 kilogram vete- eller rågmjöl, 100 kilogram omalen korn 75 kilogram kornmjöl Samt
100 kilogram omalen havre 50 kilogram havremjöl. Yad havregryn angår så är enligt
6 § uti Senatens beslut angående beslagtagning av havre jordbrukare berättigad att i
stället för havre till staten överlåta gryn, varvid 45 kilogram gryn anses motsvara 100
kilogram omalen havre.

» Enligt Senatens beslut av den 13 oktober voro de då bestämda förhöjda spannmåls-
prisen i kraft till den 1 december, varefter för spannmål erlägges 20 penni mindre
för kilogram. Då Senatens beslut om nedsättning av självhushållens ransoner och för-
brukningsperiodens förkortning utfärdats först den 1 december och då det ej kan anses
vara skäligt att åt de spannmålsproducenter, vilka i anledning av nämnda beslut äro
skyldiga att till staten avstå spannmål, som de möjligen skulle överlåtit redan tidi-
gare, om sådant av dem skulle fordrats, erlägga ett lägre pris än vad som erlagts för
före december överlåten spannmål, har Senaten förordnat, att för ifrågavarande spann-
mål skall, såvida den levereras till livsmedelsnämnden före december månads utgång,
erläggas tidigare gällande pris eller för vete 1 mark 20 penni, för råg och korn
I mark 15 penni samt för ritorkad havre, som väger minst 48 kilogram hektolitern,
1 mark 10 penni och för lufttorr havre eller sådan, som väger under 48 kilogram hekto-
litern, 90 penni för kilogram. Samma pris bör erläggas jämväl för den spannmål, som
producenten varit beredd att till livsmedelsnämnden leverera före den 1 december, men
som på grund av med livsmedelsnämnden träffat avtal fortfarande befinner sig i produ-
centens värjo, därest spannmålen inlevereras till livsmedelsnämnd före utgången av
december månad. I övriga fall betalas för spannmålen 20 penni lägre pris eller samma
pris som för den spannmål, som enligt tidigare utfärdade bestämmelser hade bort till
staten överlåtas, men som icke levererats till livsmedelsnämnden eller Livsmedelsimport-
andelslaget i Finland före den 1 december.

Uti de kontraktsformulär, vilka på hösten avsändes till livsmedelsnämnderna i och
för uppgörande av överenskommelse med jordbrukarna angående frivillig överlåtelse till
staten av spannmål, stadgades, att säljaren ägde leverera spannmålen fritt i magasin,
järnvägsvagn eller fartyg å av livsmedelsnämnden bestämd plats inom dess område.
Endast i undantagsfall kunde livsmedelsnämnderna bevilja odlare, vilka bodde avlägset
eller för vilka resorna ställde sig besvärliga, en skälig ersättning för transport av spann-
mål (instruktion n:o 5 sid. 11). Uti sitt beslut av den 13 oktober förordnade Senaten,
att för överläten spannmål skall betalas förhöjda pris. Desto mindre skäl förefanns att
ändra bestämmelsen om sädens leverans till en av livsmedelsnämnden angiven plats inom
nämndens distrikt. Odlaren kommer således ej alt erhålla någon särskild ersättning för
spannmålens transport.



Den största oordning vid spann målsanskaffningen har under hösten föranletts av
det förhållande, att förutom de lokala livsmedelsnämnderna och Livsmedelsimportan-
delslaget i Finland och dess befullmäktigade omhud, jämväl andra livsmedelsnämnders
ombudsmän, vilka anskaffat Importandelslagets tillstånd därtill, av jordbrukarna inköpt
spannmål och genom konkurrens höjt prisen på densamma. Sedan Senaten redan den
13 oktober upphävt främmande livsmedelsnämnders rättigheter, har Senaten medels sitt
beslut av den 1 december annullerat jämväl den för Livsmedelsimportandelslaget i Fin-;
land givna fullmakten att uppköpa spannmål direkt av jordbrukarna. Numera är spann-
målens insamlande enbart den lokala livsmedelsnämndens rättighet och skyldighet.
Åt ingen annan få jordbrukarna överlåta sin spannmål. Alla spannmålstransporter
frän produktionsorterna till konsumtionsorl emus livsmedelsnämnder ske däremot genom,
Livsmedelsimportandelslagets i Finland förmedling. I fall de tjllståndsbevis, vilka Livs-
medelsavdelningen vid Senatens Kammarexpedition, Livsmedelsimportandelslaget i Fin-
land och de lokala livsmedelsnämnderna tidigare utfärdat för inköp och transport av
spannmål, ännu icke blivit använda, äro de ogiltiga räknat från den dag Senatens sist-
nämnda beslut publicerats.

Den närmaste anledningen till de åtgärder, för vilka här ovan redogjorts, har varit
nödvändigheten att snarast möjligt försöka anskaffa spannmål till konsumtionscentra
och andra av spannmålsbrist lidande kommuner. För att förmå livsmedelsnämnderna att
envar inom sitt område energiskt medverka till uppnåendet av detta mål, har Senaten
beviljat ur statens medel till fördelning åt livsmedelsnämnderna B penni för varje kilo-
gram spannmål, som senast den 15 december levererats till Importandelslaget eller
lastats i järnvägsvagn för befordran till Importandelslaget eller dess ombudsman. Denna
premie är avsedd att fördelas mellan livsmedelsnämndens medlemmar och funktionärer i
förhållande till den möda och den tid envar nedlagt på hopbringandet av spannmålen.
Räkning rörande premie insändes till Livsmedelsstyrelsen, som sedan densamma av
Importandelslaget emottagit meddelande om att spannmålspartiet anlänt, utbetalar den-
samma.

I betraktande därav att överlåtelse av i livsmedelsnämnds värjo i början av december
månad befintlig spannmål till förmån för andra orter förutsatte synnerligen snabba åt-
gärder för hopsamlande av nya spannmålsförråd för den egna ortens behov, fastställde
Senaten denna livsmedelsnämndernas medlemmar och funktionärer tillkommande ersätt-
ningtill så högt belopp. Sedan den utfästa terminen utgått den 15 december, har 'Senaten
senare förordnat, att hädanefter skall erläggas 2 penni för varje kilogram spannmål, som
senast den 15 januari 1918 levereras till Importandelslaget eller lastas i järnvägsvagnar
för befordran till dess ombudsman. Även denna gratifikation utgör en anmärkningsvärd
tillskottsinkomst för livsmedelsnämndernas medlemmar vid deras tunga arbete. Därest
en livsmedelsnämnd med det snaraste kan avsända 10,000 kilogram till Importandelsla-
get. utgör premien 200 mark. Uti spannmålsrikare kommuner finnas förråd uppgående
till 100,000 å 200,000 kilogram. Levereras en sådan kvantitet till Importandel,slaget
före den 15 januari, få livsmedelsnämndens medlemmar och funktionärer sinsemellan
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dela 2,000—4,000 mark. Om de -så begå böra de naturligtvis jämväl energiskt skrida, till
insamling av spannmål för hemortens behov. Därtill hava de tillfälle på grund av de
ovan anförda nya bestämmelserna, vilka förplikta självhushåll att avstå nya spann-
målsmängder.

Det nyligen hållna mötet av representanter för livsmedelsnämnderna var även av
den åsikten, att de livsmedelsnämnder, inom vilkas områden finnes spannmål för hem-
ortens korthushåll, antingen sådan som hopsamlats från producenterna eller som ännu ej
nr insamlad, till större kvantitet än vad som erfordras för 4 månaders tid, böra; snarast
möjligt insända överskottet till Importandelslaget i och för utdelning åt nödlidande
trakter. Dessutom yttrade mötet .såsom sin åsikt, att staten bör tillse, att de kommuner,
vilka tidigare inköpt sin spannmål för dyrare pris, icke komme att lida ekonomisk för-
lust. Samma, åsikt har jämväl Senaten vid behandling av frågan ansett berättigad.
Avsänder en kommun, i och för lindrandet av nöden på andra orter, från sitt område
spannmål, som av densamma före den 13 oktober inköpts till överpris, är det på sin plats
att staten antingen vid behov återanskaffar åt kommunen samma spnnmålskvantitet
eller betalar skillnaden mellan kommunens inköpspris och det av Importandelslaget
erlagda priset. Livsmedelsnämnden bör fördenskull vid sädens leverans till Import-
andelslaget insända till detsamma sin vanliga räkning uti vilken den debiterar för
maximpriset ävensom för kostnaderna för spannmålens transport från livsmedels-
nämndens förråd till stationen, samt dessutom ersättningsräkning till hivsmedelssty-
relsen, vari livsmedelsnämnden debiterar det belopp den erlagt utöver maximipriset med
bifogande till den sistnämnda av redovisning över de gjorda uppköpen. Sedan den sist-
nämnda räkningen eller ersättningsanspråket granskats å Livsmedelsstyrelsen, äger
Stypelsen tillse att kommunen ifråga icke kommer att lida någon förlust.

Då för nästan all till livsmedelsnämnderna tills dato överlåten spannmål, för så vitt
densamma, ej köpts i öppna handeln, erlagts de före den 1 december gällande pris, böra
självfallet dessa pris nu läggas till grund för de räkningar, vilka inlämnas till Import-
andelslaget. På så sätt kommer produktionsortens livsmedelsnämnd främst att inne-
hava av den till 20 penni billigare överlåtna spannmål, som nu först hopbringas.

Genom ovanrelaterade tillvägagångssätt hava produktionsorternas ekonomiska för-
delar till fullo blivit beaktade, så att man fördenskull ej behöver underlåta att bispringa
de nödlidande. Fortskrider och sprides hungersnöden allt vidare skall hela landet utsättas
för så stor fara, icke minst invånarna i de spannmälsproducerande socknarna, att' det är
allas gemensamma sak att avvärja denna fara., Nu, då redan omkring 800,000 av Fin-
lands befolkning lider brist på spannmål, beror samhällets fortbestånd på huru raskt
livsmedelsnämnderna i spannmålssocknarna handla. Livsmedelsstyrelsen vågar även
förlita sig därpå, att dessa livsmedelsnämnder skola rädda situationen, vilken för när-
varande, såsom av de uti tidningspressen publicerade uppgifterna om regeringens åt-
gärder framgår, är ytterst tillspetsad.






