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Allvarstung tid
förpliktar. IT

A Aistoriens blad veta förtälja att vårt folks väg genom århundradena
varit en prövningens väg. Intet har oss skänkts, utan allt vad vi åstad-
kommit har fordrat tunga offer och oförtrutet arbete. Vi ha kämpat och
hungrat, men dock städse på sätt eller annat klarat oss.

Vårt land genomlever åter en allvarsmättad tid, som kräver offervilja

av vårt folk. Nu är det vår tur att visa vad vi förmå, då fäderneslan-
dets lycka och välgång stå på spel. Må vi besinna, att endast ett så-
dant folk, som är redo att kämpa och lida för sitt land, kommer att be-
varas som nation genom tiderna.

Det moderna kriget är icke endast en kamp i fält med vapen i hand.
Lika viktigt, som vår armés hjältedåd äro för försvaret av vår självstän-

dighet, är, att hemfronten står fast. Hemfrontens ansvarsfulla uppgift

är att draga försorg om, att livsmedelsproduktionen fortgår effektivt så
att våra soldater icke lida nöd och att våra knappa livsmedelsförråd för-
delas jämnt och rättmätigt bland alla landets medborgare.

Det måste medges, att denna uppgift i landets nuvarande läge inga-

lunda är lätt.

Kriget, en synneligen svag skörd och avbrutna handelsförbindelser
med utlandet ha skapat ett ekonomiskt tryck, vilket vi ej kunna lätta
på utan att envar gör sitt yttersta i kämpen mot svält och umbäranden.
För att få livsmedelsförråden att förslå åt alla, har det varit oundvikligt

att skrida till reglementering av konsumtionen. Skulle man ej så begått,

hade följden inom kort varit allmänt kaos.
Producenternas
och konsumen-
ternas ransoner

Lantbrukarens rätt att avyttra sina produkter har man i flera avseen-
den nödgats begränsa med många invecklade bestämmelser och paragra-

fer. Man måste dock komma ihåg, att de talrika förpliktelser, som
mången gång kunna förefalla förtretliga, icke endast inskränka lant-
brukarbefolkningens hävdvunna rättigheter. Ej heller övriga medbor-

garkretsar kunna undvika att deras verksamhetsrätt i många former



kringskäres. Lantbrukarbefolkningens dagliga värv är visserligen upp-

fyllt av bekymmer och besvärligheter. Man äger dock på landsbygden

den stora förmånen, att livsmedel finnes i tillräckliga mängder. Vilken
ofantlig lättnad det faktiskt innebär, att ha sitt dagliga bröd tryggat, för-

står endast den, som i staden i timmar och i bitande köld står och väntar
på att få sin knappt utmätta ranson. Det är sannerligen ej lätt att behöva
gå i ständig ängslan för att maten skall tryta.

»

I det följande jämföras de ransoner av de viktigaste reglementering
underkastade livsmedlen, vilka tillkomma personer tillhörande produ-
centhushåll och konsumenter:

Förnödenhet
Medlem

av
producent-

familj

15,0
6

600
2,5

0,750

Konsument

Barn
under 7 år

Barn
7-16 år

Arbetare ,

i lätt arbete

Arbetare
i synnerl.
tungt arb.

Spannmål eller spannmåls
produkter kg/mån.

Mjölk dl/dag *) ...

6,0 7,5-9,0 7,5 15,3
2 2

500
0,650

500Smör g/mån.
Kött kg/mån.

6

Socker kg/mån. **) 1,0

6
500
0,650

300

1,0 1,0
0,650 1,300

1,500

Producentens och arbetarens i synnerligen tungt arbete kortransoner
skilja sig icke nämnvärt från varandra. Däremot är skillnaden mellan
arbetares i lätt arbete och producents ransoner avsevärd. Skillnaden för-
storas även därigenom att talen icke giva en riktig bild av förhållandet
mellan mängderna livsmedel, som erhållas av producent och isynnerhet

av i bosättningscentrum bosatt konsument; sålunda erhåller konsument
icke alls t.ex. skummad mjölk och kärnmjölk, och ofta är det omöjligt att

ens erhålla potatis. Ej heller kött har alltid kunnat erhållas i sådan mängd

som förutsattes av kortransonen.
Vid jämförelsen bör vidare beaktas, att i producenthushåll få alla den

i tabellen nämnda största ransonen, oberoende av arbetets art och perso-

nens ålder medan däremot personer tillhörande konsumenthushåll inneha

.*) Alla barn under 1 år 1 1. per dag.
**) Alla barn under 6 mån. erhålla 1 % kg socker per månad.



olika kort beroende av arbetets art och personens ålder. Så kommer den
skenbarligt rikliga ransonen för arbetare i synnerligen tungt arbete en-
dast en ganska begränsad krets av förbrukare tillgodo. Beaktas bör
även, att t.ex. fabriksarbetarna i många fall under krigstillståndet hava
12 timmars arbetsdagar. Deras arbetsdag är under sådana förhållanden
fullt jämförlig med den längsta arbetsdagen inom lantbruket.

Mjölk en viktig
faktor i vår föda.

Det är önskvärt, att producenterna såsom ersättning för sin produktiva

verksamhet berättigas till drygare ransoner än vad konsumenterna till-
delats. Om man icke så skulle begå, skulle intresset för att upprätthålla

produktionen slappna. Må dock envar, som unnats den förmånen, att han
får äta sig-mätt, veta att detta förpliktar, att han avstår alla produkter

som kunna avyttras, i den reglementerade handelr.
Mjölken är ett av vårt folks allra viktigaste födoämnen. Ett starkt

inslag av mjölk och mjölkhushållningsprodukter har i alla tider känne-
tecknat sammansättningen av vår kost. Det förefaller även förvisso svårt

att tänka sig att man utan menliga följder i vårt stränga klimat kan kom-
ma tillrätta en längre tid utan mjölk och smör. Mjölken har varit vår
viktigaste vitaminkälla vintertid.

Den bistra tiden har farit synnerligen illa fram med vår nötboskaps-

skötsel. Antalet kor har sedan år 1939 decimerats med omkring 25 %

och kommer fortfarande under innevarande år att minskas. Vår mjölk-

produktion har på grund av kriget och den dåliga foderskörden än mera
nedgått och uppskattas nu till endast hälften av landets fredstida pro-

duktion. Då man därjämte beaktar, att vi även under normala tider från

utlandet i form av råämnen för margarintillverkningen regelbundet im-

porterade mera näringsfett än vad som utfördes samt därjämte kraft-

foder, som befordrar produktionen, och då importmöjligheterna till följd

av kriget äro starkt begränsade, inser envar huru allvarligt läget är.

För att åtminstone kunna trygga behovet av mjölk och fett för vår stri-

dande armé och våra barn, är det nödvändigt, att man samtidigt som man

tillgriper allt medel för att upprätthålla produktionen strävar till att i

reglementerad marknad saluföra en möjligast stor kvantitet mjölk och

smör.



Mjölkproduktio-
nens möjligheter

Våra möjligheter att under pågående stallutfodringsperiod öka mjölk-

produktionen begränsas av tillbudsstående foderförråd, vilka av kända
skäl äro mycket knappa. Beklagligtvis har även anskaffningen av foder-
cellulosa mött synnerligen stora svårigheter, varför efterfrågan icke ens
närmelsevis kunnat tillfredsställas.

>

Läget av i dag får emellertid ej avskräcka oss ifrån att planera de
åtgärder, med vilka man med tanke på nästkommande utfodringsperiod

kunde förbättra vår fodersituation. Framför allt kommer man härvid att

tänka på slätter- och betesvallarna, vilka avkasta 2/3 av kreaturens fo-
derstat. En intensivare betesdrift, en tidigare skeende slätter och bered-
ning av AIV-foder i större utsträckning än tillförne äro de åtgärder, med
vilkas tillhjälp fodersituationen, framför allt äggvitetilldelningen, kan
förbättras.

Lantbrukets produktionsnämnd har i sin preliminära produktions-
kampanj för innevarande år föreslagit, att AIV-foder i år borde beredas
i så stor utsträckning att varje av landets mjölkkor kunde utfodras med
minst 2.000 kg AIV-foder. Av denna mängd borde åtminstone hälften,
alltså 1.000 kg per ko, beredas på försommaren av slåttervall, då det är
osäkert, huruvida man av övriga råämnen, vallåterväxt, rotfrukts- och
potatisblast och grönfoder kan erhålla tillräckligt med AIV-foder: Denna
AIV-foderkvantitet kunde lämpligen utfodras åt mjölkboskapen i relativt
dryga givor omedelbart efter kalvningen, t.ex. 15—20 kg per ko och dag.
En tillverkningsmängd om 2.000 kg skulle sålunda förslå för en period
av omkring 100 dagar, då mjölkproduktionen är som högst. Denna kvan-
titet skulle i de flesta fall möjliggöra dagsproduktioner om 12—18 kg

efter kalvningen, vilket mångenstädes motsvarar kornas mjölkavkast-
ningsförmåga.

Förvisso tänker mången beträffande det här utstakade programmet
som så, att lättare sagt än gjort. Medges måste att en sådan tanke i viss
mån är berättigad. Det kan lätt inträffa att nästa sommar blir lika torr som
de två föregående somrarna och att en stor del av den manliga arbets-
kraften fortfarande är inkallad i krigstjänst. En upprepning av läget

senaste sommar får dock icke avskräcka oss från att Uppgöra en plan, som
går ut på att öka inläggningen av AIV-foder, och i tid vidtaga erforderliga

åtgärder för förverkligandet av planen.



Beställ därför redan nu helst omedelbart AIV-vätska. Med nu rå-
dande transportsvårigheter kan det annars lätt hända att beställningen
ej hinner fram i tid.

Reglementeringen
av mjölk och smör, Den andra utvägen att trygga vår mjölk- och fettförsörjning är att

överlåta mjölk och smör i den reglementerade handeln. Denna fråga har
nyligen blivit aktuell, sedan statsrådets nya beslut angående reglemen-

tering och förbrukning av näringsfett och mjölk trätt i kraft och börjat

tillämpas. Då de nya bestämmelserna i flera avseenden skilja sig från de
tidigare, är det skäl att redogöra för dem i den mån de beröra mjölk-
producenten.

För eget hushåll är boskapsinnehavaren berättigad att reservera 6 dl
per dag och matlagsmedlem äldre än ett år, såvitt dessa bo på lägenheten.
Barn under ett år erhålla 1 liter mjölk dagligen. Jämväl är det tillåtet
att för en del husdjur reservera helmjölk. Varje under 4 månader gam-
mal påläggskalv får sålunda utfodras med högst 200 liter helmjölk. Om
sugga samtidigt har över 10 grisar får åt varje gris, som överskrider
nämnda antal givas 3 deciliter dagligen under en tid av 6 veckor. Om alltså
kullen består av 11 grisar är den tillåtna mängden 3 deciliter, för 12 grisar

är kvantiteten 6 deciliter o.s.v. Slaktkalv får ej tilldelas helmjölk.

Utan att avfordra köpkortskuponger får boskapsinnehavare överlåta
mjölk åt statkarl och dennes familj samt åt i närheten boende sytnings-

tagare och dennes familj samma mängder som för eget matlag. Mot köp-
kortskuponger får mjölk överlåtas endast åt i grannskapet boende perso-

ner, vilka avhämta mjölken på lägenheten. Åt andra är försäljning av
betingsmjölk förbjuden.

För att förebygga att en del av vårt folk till följd av bristfällig näring

skall lida av försvagad hälsa och nedsatt arbetsförmåga, är det envars
oavvisliga plikt att sända en möjligast stor del av mjölkproduktionen till
mejeri eller mjölkaffär i bosättningscentrum. Mot denna bakgrund bör
bestämmelsen om, att boskapsinnehavare som år 1939 eller senare leve-
rerat mjölk till mejeri, ej utan tillåtelse av folkförsörjningsdistriktsbyrå

på annat sätt får avyttra sin överskottsmjölk. De boskapsinnehavare,

som år 1939 eller senare lämnat mejeri, äro.förpliktade att ånyo leverera
mjölken till detsamma. Folkförsörjningsdistriktsbyrå kan förordna att



även boskapsinnehavare, som ej tidigare sänt mjölk till mejeri, nu ålägges
denna skyldighet, förutsatt, att transportmöjligheterna det medgiva.

Även beredningen och försäljningen av bondsmör har begränsats.

För eget matlag är boskapsinnehavare, som ej tilldelats smörkort eller
som från mejeri ej erhåller den honom eller hans matlag tillkommande
smörransonen, berättigad att använda 600 gram bondsmör i månaden för
varje matlagsmedlem. Statkarl och i lägenhetens arbete deltagande med-
lem av statkarls matlag född före år 1925 erhåller likaså 600 gram bond-
smör månatligen. Såvida matlagsmedlem ej arbetar på lägenheten får
han nöja sig med samma ranson som konsumenterna. Deras smörranson
utgör för närvarande 300 gram per månad. Medlemmar i statkarls matlag,

födda 1925 eller senare, erhålla 500 gram i månaden. Ovannämnda mäng-

der kunna förändras såvitt fettsituationen i landet så fordrar eller medger.

Mot köpkortskuponger får boskapsinnehavare överlåta bondsmör på
lägenheten endast åt sytningstagare samt med folkförsörjningsnämndens
tillåtelse även åt andra lokala förbrukare.

Allt det bondsmör, som blir över, bör mot inköpskvitto överlåtas till
minutaffär, som berättigats att idka handel med bondsmör.

Innebörden i här i korthet refererade bestämmelser är givetvis att öka
tillförseln av mjölk och mjölkhushållningsprodukter i marknaden. Må-
hända förefalla de en och annan som kammarlärdom och som onödigt

krångliga. Faktum'är dock, att då man är i den situation vårt land nu
befinner sig i, kan man ej undvika att kringskära varje medborgares

rättigheter till fromma för fäderneslandet. Må envar vid kritik av be-
stämmelser och paragrafer besinna, ätt vårt försörjningsläge är så pass

allvarligt, att varje mjölkskvätt och smörklick bör på laglig väg fås i
konsumtion.

Måhända en och annan som genomläst detta tänker som så, att folk-
försörjningsmyndigheterna omöjligt kunna få reda på, om jag förbrukar
mera mjölk i mitt hushåll än som tillåtet är eller säljer litet på sidan av
reglementeringsbestämmelserna om också endast åt goda vänner och be-
kanta. Inte kan ju folkförsörjningsnämnden för värj e ko skicka sinakontrol-
lanter att mäta och väga. Måhända tänker han även som så, att min besätt-
ning mjölkar så litet, så inte är det mödan värt attföra mjölken till mejeriet.

Vår armé sviktar ej.
Även hemfronten
måste hålla.



Det är självklart, att om också bestämmelserna vore
möjligast noggranna och kontrollen effektiv så är det
för den, som så önskar, möjligt, att i viss utsträckning

försälja sina produkter i smyg. Må dock envar, som den
vägen beträder, besinna, att han samtidigt genom den-
na åtgärd hjälper bättre bemedlade att anskaffa en

hårt prövad och behövande medmänniskas andel. Envar, som har en anhö-
rig vid fronten, må betänka att ju större proportioner smyghandeln får,
desto knappare blir våra soldaters kost. Vårt folk kämpar för sin existens
icke blott i fält med vapen i hand, utan även på hemfronten. Den som av
ockerpris låter sig lockas att sälja i smyg må beakta, att han därigenom
ökar missnöjet på våra båda frontavsnitt. Han går på detta sätt fiendens
ärenden och försvagar såväl arméns som hemfrontens uthållighet.

Ingen tvekan råder därom, att vår hjältearmé icke skulle kunna hålla

stånd mot fiendens horder. Må hemfronten anse det som sin plikt att

tillse att även dess frontavsnitt håller.
Vårt land går mot en lyckligare tid, då det ständiga hotet från öster

är kuvat. Må vi se till, att den generation, som kommer att bygga och
bo i detta vårt dyra fädernesland, utgöres av fullödiga medborgare. Varje

medborgargrupp bär härvid sin andel av det gemensamma ansvaret,
men alldeles speciellt stort är det ansvar, som åligger lantbrukarbefolk-
ningen, i vars händer vår livsmedelsförsörjning till stor del ligger och av
vilken en rättvis fördelning av livsmedlen beror. Må vi draga oss till
minnes, att de åren 1917—18 födda årsklasserna ha livet igenom såväl
kroppsligt som andligt förblivit underlägsna på grund av otillräcklig föda
under de första levnadsåren. Detta får ej upprepas. Vårt folk måste
kunna förskonas från de sviter, som hungern för med sig. Hungern bör
hållas borta såväl från den ringes hydda som den rikes boning, såväl från
bosättningscentra som från landsbygdens hem. Vårt folk bildar en stor

gemensam familj, där varje medlem bör garanteras tillräcklig näring —

det är producentens väg för närvarande.

Helsingfors 1942. Painatus Oy.
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