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Medföljor SOIll bilaga till Stockholms Dadblad. 

FO L K HUS HIL L ~ I N GS K O M M ISS IONENS UPPL YSNINGSAVDELNIN2 

Vår livsmedelsfråga. 

HaDs Excellens Slalsmlnlslerns redogörelse i riksdagens andra 
kammare den 21 april 1917. 

Do förvisso särdeles betungande och djupt ingripande åtgärder, 
som under gonaste tid mt\st vidtagns för rolknäringons behöriga tryg. 
gnnde, hM'a fro.mkallat myckon oro och bekymmer :-nom vido. kretsar. 
Det tordo ,'ara ej minst den rådande kilnsla n av o\·is9het med hansyn 
ti ll framtiden, 80m orsakar, att stämningen mångenstiides ):III ii r så 
betryckt. För regeringen har det därför synt9 synnerligen angeliigot 
att göra "ad i dess förmåga står för att skingra denna ovisshet genom 
att öppC't redogöra för st\väl det n\lvarando läget av Tår livsmedels· 
fråga 80m även våra uiviigar att fortfarande tillgodoso nödvändiga 
beho,·. Oeh jag vill tillägga, att regeringen principiellt ;ir av den 
uppfattningen att vad har sammanhang med hithörande frågor bör 
i möj ligaste mån bringas till a.llmiin llännedolU. 

Utgående hiirirr:'l.n anhåller jag nu ah få. offentl igen inför kam· 
maren llimna eD redogörelse i dessa ämnen, till vilken materialet 
tillha ndJl.hll.llits mig irrn de statskommissioner, aom hava niirmll8to 
bOfattningen med de staWga Atgärderna i fråga om livsförnöden
heterna. 

Våra ttl1gångar på brödsäd. 

Med avseendo ! vAra t illgAngar å b r ö d s ii. 4. den genomförda 
brudsädsreg l er in gen (loh sjiUvn r ansoneringsp l a· 
n e r n a må. till eD börjlLn anrörM några ~irreruppgifter, håmtade 
ur ett av folkhushUlningskommissionclls ordförande nyligen hAllot 
föredrag, vilket föreligger i tryck. 

. / 
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Dara. hamrAr bl. a" att vAr 'r' k o Il' u ID t' o Il &'t' nte OQh 
rAg ttppgb till nlgob över l miljon ton, va.n:w egeD .ki>.d 
830,000 ton och i ffi P o r t inemot 300,000 ton. Efter avdrag av 
utsäde (0:0. 100,000 ton) och om importe n uteblir, återstii 
för kODsumtion av ogen skörd 730,000 ton. 'ragas hela denna kvantitet 
i. ansprå.k uteslutande till direkt milnniskoföda - genom utfodrings
och siktningsförhud - och fördelas lika på rikets samtliga inne
vånar~, erhålles för dag och individ under hela åre t. 350 gram spann
mål eller 315 gram mjöl. Detta. är således den ranson - i praktiken 
dock med jämkning för olika medborgargrupper, så att jordbrukare 
och alla kroppsarbetande erhålla mera, alla icke kroppsarbetande 
däremot mindre - på vilken vi i Sverige måste sätta.lI, för så vitt 
ingen import bn äga rum, litan vJ bli~a hö.nvisade till att leva på 
vår egen skörd av brödsäd. Och deUa u ta n att taga ndgon delIlv 
vårsäden till hjälp (inom parentes må erinras, att vår k o r n s k ö r d 
ir i normala fall 330,000 ron, d. v. s. 10 % mer än hela. Msimporten 
av vete och dr, samt vAr 4rNkörd av havre och blall.d.'d 
inemot 1,600,000 ton, d . v. s. mora än hela råg·, vete- och korn
skörden plus råg- och .. eteimporten tillsammantagna). 

Inrätta 'vi OS8 sålunda redan från kon s umtioQ- sA ret s 
b 6" j a n för att lova pA vAra egna brödsHdstillgAogar, framgår 
tydligt av de anförda ,siffrorna., a.tt vi icke behi$va lida. dgon brist 
pl brlklföda. Detta gäller, som sagt, om 'br6dsädsregleringen och 
ransoneringen vidtagas omedelbarligen vid skllrdeA.rets början. Ty 
med yarjo mAnad a.v koneumtions4ret, eOID förgår under fri förbruk
ning, minskae förråden naturligtvis hastigt, och ju senare beslaget 
och ransoneringen tillgripas, desto knappare må!'lte ransQg.erOll. bHva. 
Det hava vi ju ocksl nu fått erfAra, då ransoneringen hoe oss som 
bekant tog sin början föret ett stycke In l januari. Enligt verkstilll4a, 
beräkningar med ledning 8.Y sköl'dsrapporterna sam~ kii.nnedom om 
den verkställda impl)rien (0:0. 140.000 ton) - uti vilka. berlIkningar 
dock företagits synnerHg~ kraftiga 001;1, 80m man trodde, fullt 
tillrLLckliga a.nkrivninga.r - skulle ,.i den 8 j' a n u a r i haft en 
b r 1I d II ä d II t i I I g 6. n g. pä 0:9. 580,000 ton, däri dook inräknade 
100,000 ron korn. DJlnna tillgång sk lille sålunda, frånrll.kna~ en 
rNe,. pl 40,000 'On, medgiYtl. 011 en "t a n I!I v il till kODsumtiolls, 
Arets slut. d. V. I!I. linda fram i oktober, på för j o r d h r ti k a t. 
12 kg. spannmål por person och måMd och fbr i c k e jordbrukare 
250 gram mjö l (825 gram mjukt bröd ) per perl!lOo och dag. 

Fö;;, personer. med tungt arbete skulle ransonerna ökas med. 
ott eller. i särskilda fall, flera påbrödskor t fl, 50 gram, sAlunda till 
300, SbC veh 400 gram om dagon. Skogsarhetare: fiugo t. o. !g_ 

600 gram. 
" 



3 

Varför ransonerna måste nedsattas. 

Över dessa. beräkningar och därmed över hela den första. tanso· 
neringsplanen drog cmeUertid inventeringsresultatet den 8 januari 
ett svart. s;treck. D e k l Il r a. t i o n e r n Ii visade nämligen en till· 
gång av vete och råg samt mjöl och bröd av dessa sädesslag på icke 
mera. än 4 l O, O O O t o n. Uti denne. kvantitet - i motsats mot 
den förut heriikDade - ingiok vidare också det utsäde, 80m måste 
resprveras, c:a 40,000 ton. Härtill kom visserligen kornet~ men 
därav n\gade man ioke beräkna att större kvaniitet in 20 ,000 ton 
skulle knuoa bliva. tillgänglig för konsumtion. 

AlItn')g, i stälJ..t för en Beräknad, ):lröds1iibtillgång på b80,000' 
{<ID, förtlfauns saligt deklarationerDllo föga. mera. än 380,000 ton, 
elIsI' mod andra. ord, det förelåg en b r i.9 t pA. ioke mindre li.n 
närmare 200,00U ton. 

Huru skulle nu denna brist kunna utjämnas eller f:rllas? Vi ha.de 
visserliger, en kvantitet t A. g: ,och vet e pA. icke mindre ån 126,O!1O 
ton i n k ö P. t l: utlandet, boh, delvis redan pA väg, Iden av kända. 
orsaker var det osäkert, o ro och n ä r denna kvantitet kunde tiU 
riket inkomma. Man måste därf5r so sig om efter (ludra utvägar. 
För att icke behöva göra ett för hårt ingrepp uti vArsädstlllgången, 
vilken pa grund av den starka utfodringen kunde antagas redan varI!. 
i vidsträc:kt mAil tagen i anspr~k, wåste så långt möjligt andra 
utvägar tillgripas. Den första ooh närmast Ull hands tlggande utv~. 
gliD va.r då den att anlJta den dolda reserv, som förefanns i de tiqigara 
beräkningarna, d. v. s. att avkorta d'et beräknado konsurritionsåret 
och läta qe~ sluta i stället för först fram i oktober redan i september, 
dA som bekl\ot den nya skörden börjar bliva tillgän~lig. pärn:'sd 
minskadQlO behovet under inneyarand~ konsumtionsär Dlari c:11 50,000 
ton ,pIlOOu,AI. Vidare vanns en bosparing genuffi ati liJ1 ,J .. t aUra 
Jt:tersw. bflg'tftnsa den beräknade mjl'lltilldelningen tIll industrien bch 
IiknllOde åOcttl.måL Och tilt sist måste man · taga.. det påkostande 
sto~t .et nå8'Jt minska. på ransooerna, varmed en rtterligare bE!spa.
rlllg' vinnes, ehuru, dock ej stOrre Iln c:a. 40!000 ton. Vid denna. 
mhlsk-nitlp roowföraoJe &tannade Dl'.l.D vid 10 kg. spannmål i m~
"Wen tör jordbTUkåre och 200 gram mjM per dag rÖl' andra. Denna. 
slfJtYl!l.mhdr-. ... r&ollOtl Ar emellorcld för Il.rLol.a.rklassen dch med dem 
likstAllda otvivelaktigt vU knapp. DärCör iligår ockd. i t8.ns(Jne· 
ringeplaoen •• tt ant&.let p A. b r ö d e k o r t nu flerdubb iat4 - från 
ftlella..d. 800,000 ooh +UO,O<>O till l,iOO,OOO. Alla krupPf;1lrbetar9 och 
mM dem 1· ~ionstA.l1dil. kunna sAlvnd. nu ethAilll. p4brOdsJtorl ooh de 
mod idlru Jt tungt arbete (A nera "-o ett p4brödskort, aå att l'1I.i:ieo· 
nuna tÖ% arbetarna bU .... 260 A 300 g't&w mjöl om da.freD., för n. 
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kategorier t. o. m. 350 och 400 gram. En indirekt ilegrlinsning av 
ransonerna vidtogs oek därigenom, att havremjöl samt gryn och 
8. k. flingo:: indrogos nnder ransoneringen. 

Även vru-såden måste tlllgrlpas. 

Men trata alla dessa inskränkningar och omläggningar förelåg 
dock uti de ~å~om tlrfurderliga beräklltt.de tillgångarlJlL Ull brist. på 
o:" \10,000 ton brödspu.unmäl, d. v. ~. ollJräkott. t i mJöl c:a ElO,uOO 
ton. Och rör att fylla denna. brist återstod ingen anDaD möjlighet 
jin , att lägga beslag på en vi!;! kvantitet av ,vårsäden, d. v. s. 
k o r Il samt h II V r e och b l a Il d 8 Ii. d. Då vårsäden 'som bekant 
ger vida lägre utmalningsprocent än vetet och rågen - man torde 
ej kunna räkna med stort mera än 0:8. 50 0/O mjölutbyte av havre -
och då. där ja lUkt rör armens allra. oundgängligaste b",hov av foder· 
havra samtidilfl . måste uttagas en viss kvantiwt, beräknades e:a 
200,000 kJn tMsii.lJ bliva behövliga för' u.tl helt fylla behovet. Beslag 
lade~ vek ~oru hO;lkant don J!J ftlbruari pd. allt kOrD ocn hälften av 
hland"åden od. hu.vren. Därvid har dock undantag Cätt görM för 
erfordtlrligt utllildo. 

Att. vårsti.dsförråden skulle visa. sig vara hårt tagna i anspråk, 
ansåg mall ISig Mrll förutsätta. 6ärlJkia på grund av den minskade 
tillgAnlf"n till ut.lånd .. kt. kraftfddel' och de starkt ökade ISkogsav· 
verkningll.rnu.. Mell nllln trodde sig pd goda. grunder kunna antaga, 
att dtl kv&.rvarandO;l förråden dook skulle visa lIig varn sA storli, att 
icke pil la ngt när 1l.11 den besl_glagni! VårdaGen sku!le behöva. utta· 
glii:i, ulan nU eherg'ifttlr och j ll.mkuingar i ntltilagen ~kulle kUllua like 
i gl:ulsb.a stor utllträckning för att tillgodose dt!n enskilde innehava· 
rens btlhov av anllat. Coder till ,,:.aa dragare än hö (av vilken 6i"t;.. 
nämnda vlI.ra rjulårtll dess LAttre lJom Lekant givit OM att högst 
bety,lIigt Over",kvtt övor föregående d.rots !:Ikörd - icke mindre än 
2 wiljuDor tou i plus). 

Tytärr skulle aet "mollertid visa sig, att även dessa beräkningar 
icke hoHo streck. tn ... "nteringlresultatet, som nn (öre· 
liggtlr, utvisar oli.mLgon, att de kvantitotor vårsli.d - korn, . havre I 
ocb Lland&i,j - 101ll i CeLruui llido", uodllr be"lllg, icke Ullpg.l. till 
mera lin 130,000 ton. Därirrån må",te eUltlllertid dragas d e III vad 
som edorurn.s för armen", behov tl.V f()Jurnlltre, och d e I s rusa. 
kvant.ittlter korn, DIen A~en havro och bJlludllAd, 80m innehll. .... aren 
oft",r an"ökau kao borlittil0'''' få. behd.l1a. lör att tillgodo~1l de allra 
oundgäng-Jigtf..t!UI kraven pA fodersäd, Cramför allt till dTlll!llrne -
ehuru undall\..u.lf'tl1l rör SilJaul lIuJumd l lJl'ärr nu mtl.!'Ite lJliTa vA· 
&entligt mindre ooh mera. e!illsynta, 4.0 man tillå.mnat, &A rida förråden 



hade visat sig vara större. Och slutligen mwite fråndragas en icke 
obp.tyrlli~ PMt för de kvantiteter, som fått undantagas och rörsäljas 
som utsiirle. Att exakt angiva huru stor del av vårsäden 80m kan och 
bör komma till användning för utdrygning av brödsäden kan g ivetvis 
icke låta sig göra. FolkhushållningskoOlmissionen räknar, såsom 
jag nedan skall närmare angiva, med 80.000 wn såsom minimuw. 

Det torrle tyvärr vara tydligt ådagalagt av de i so.mband med 
beslagen avgivna deklarationerna, att våra förråd av såv/i l böst· som 
vårsäd varil väsentligt mindre än man beräknat. Anledni ngen här
till torde i korthet vara att söka däri, aU dels 1916 års skörd givit 
avseväfi sämre resultat än våra jordbrukare u.nder bÖflten beräknat 
och dels utfodringen under bösten och förvintern varit större än 
eljest. Mell det har ock viso.t sig, alt deklarationerna i mAngo. fall 
varit ofullständiga. Efterinventeringll.r uro ook redan igångsatta, ge
nom vilka AIJlkiUiga. partier ytterligare kommit fram, och systematiskt 
anordntlde undersökningar skola nu företagas öVAralIt i kommunerna 
för ait f l tillgåDg till ytterliga.re eventuellt förefintliga. förråd. En 
vii.lhehllvlig ökning av de disponibla tillgångarna skall, enligt vad 
det ii.r att hoppas, på den viigen IItå att vi nnll, för att å ena sidan 
ytterligare kunna öka antalet påbröd skort och sålu nda ransonerna 
för dem , som b!i.st behöva en flådan ökning, och ,A andra sidan kunna 
åtminstone i någon mån tillgodose mera trängande behov av fodor· 
havre. 

Ty utan att ytterligRre förråd framh1mma eller partier av vår 
i utlandet inköpta spRnnmå l till riket inkl)mma, kun na några nämn
värdll- jiimkningar j den nu senast lagda ransoDeri ngspla nen ej ske, 
utan den måste i så fall i stort sett oCörändrad upprätthållas ända 
till hus ten. 

De nuvarande ransonerna kunna upprät~ 
hållas. 

Trots det mindre tiJlIrcdsstii.llande utslaget även av den senare 
invenUlrio gen av vnrsäd .. n, är t>mellerljd Slä.!lningf'D BAdan, att våra 
tillgångar, öm oekså knllppa, dock i c k e u3<iviindiggöra en ytter
ligru-e avku9prning av rausonArna. Och dlirvidlas;- bohöva vi ej 
lii.ngre stödjl\ O&'! enbart pA. beräkningar utan h9va nu att tillgå 
faktiek,. lIiffror om de i statens band varande ellor för statens räk
ning beshl2"hl.gdll förrådan. Jag skall be att få anCörfl, dessa siffror, 
under uttryckligt betonande därjämte att de, av angivna skäl, li,ro 
minimisiffro r_ 

Del; 10 a p r i l 19 ·1 7 hade folkhushållniogskommissionen i 
sin ägo vet e och vet o m j ö l till en. kvantitet i mjöl räknat av 
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Illmmanlagti 41.900 ton samt 1'4 g (loh r å g m j ö l om- sa.mmanlagt 
46,400 km mjöl, flumma alltså 88,300 ton mjöl. .DärlämtQ funnos 
bos handlande och bagerier samma dag minst JO,OOO ton mjöl, samt 
vidare under beslag eller rede.n i statens ägo 7.500 ton gryn och 
flingor ävensom 2,500 ton rismjöl. Slutligen fanDs av den beslag
lagda vårsäden, lAgt räknat; 80.000 ton för övertagande till förmal· 
ning tillsammans mad rågen, givande i mjöl c:a 45,000 ton. 

Alltaå.: 

i statens ägo, vete och råg samt vete- och rågmjöl 88,300 ton 
hos handlande och bagare. a~ samma varOr 10,000 » 
gryn OCil flingor samt riBmjöl . • • • •• 10,000» 
korn- och havremjöl • ", .. 45,006 »'_:::;;;-

Su~ma 15S,30Ö~1i miöl. 

Härtill komma vidare. de förråd, som d& spanmålsproduoerando 
jordbrukarna beriiUigo.ts behålla och difipollera inom sina sJklvhlls
håll, vilka undantagna förråd tilltagits sä, att do sliola räcka tin 
dan 8 septembar. och vilka med iakttagande av nödfg sptu!i3mbet i 
regel böra kunna räoka ännu någon vecka_ 

Den ovan angivna kvantiteten, 153,300 ton wJöi, gryn oeh 
flingor, är alltså dan kvantitet, 80m står till dan fortlöpande ransa
neriogsapparatane förfogande. Med den nu lagda ral..sonarfngspla
neu - därvid hänsyp. ävan tagits till de självhushåll! yilkas förråd 
ieka r1l.cka till konsumtionsårats slut, utan vilka följaktligen ufter 
hand måste övergå till att erhålla sitt mjöi och bröd mot brödkort 
- åtgå!, för konsumtionen - ob'eräknat sjiilvhushålJarnas förbruk
ning nv egna förråd - per månad högst 28,000 ton mjöl. Detta .be
tyder med andra ord, som en enkel riikneoperation ådagalägger, 
att de nu disponibla förråden utan ändring i ransoneringsplanen äro 
tillräokliga för att täcka våra behov Il.V brödsäd till den 25 september 
191'. bärvid har dock, det tnå ytterlig!\hi understrykas, hänsyh ej 
tagits till vare sig de partier apallnmul och mjöl, 'SOI11 till' äventyrs 
genom efterinvelltering kunna vara tillgiingliga, elter till det ingångs
lager, on, jag så får uttryoka mig, om 6 kg. per pereon, som en var 
berättigadell innehava utan avdrag vid regleringens början. 

De bättre situerade ha Icke gynnats, 

I - detta sammanhang må ett påpekande göras till undanrödjand,e 
av ett missförstånd , 80m på senaste tiden kommit till uttryck, namli· 
gell att genom detta. ' undantag - liksom genom undantagen irån 
.ensu lagda beslag å gryner, kaffe o. d. av 5 kg, lHlr penon -
.fi.nldlt de hlittr" situ"rade iikulle hava i otillbörlig mAn gynoata, 
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0611. dina till och med .rneii avsikt, !lom man på nägtlt häll tillåtit 
&ig påstå. 

Vad först beträffar anledhingen tm det medgivno. undantaget 
frän ransoneringen i januari av 5 kg. mjöl (eller bröd) per person, 
eå. hado det sin huvudsakliga grund däri, att, 80m man torde erinra 
sig. handeln med mjöl och hårt bröd vid regleringsapparatens igång
sättande måSte Q\:' stängåli under tien tönta VMka.n, öch att Sålunda. 
ett lllindro ingångslager under denna vecka var behövligt 'för a Il a 
hUlilhåll. Att detta: lilla. ingångslager tilltogs så pass högt som till 
5 kg. per person förklaras åter l.<!lt enkelt därav, att lD.!l-ll ville gÖ,ra 
övprgångep. till det nya djupt ingripandE! systemet så mjuk 80m mOj
llgl, och särskilt däråv, att man ej 'ville draga iri alla dessa. otaliga 
sDiåpartier under ransorleririgon utån undvika ällt det trassel vid den 
farstu. brödkortstilldelningen, 80m därtl-v blAst fö ija, 

Att detta unqa.ntbg icke inneburit ~tt ensidigt gynnahtle boV d,'e 
IHutte sihioradB framgår bäst a.v det fllktum, att de l el k ij jord
bruksidkände sjålvhtlsMllen. vilka MmUiga in'gingo i reg~eriogeb. 
mod mer lI.n 5 kg. per pers6o; frltn hörjan räknade 6oo,böO medlem
mar. Dylikli förrM, på 5. kg. par persdn eiler något därÖver beräknas 
'mM 1I1ikerhet h;l.va innehafts av ytterH~n.re Iltt eller annat huildrli.
tusental personer, \.llnn att för dessa bildats självhushåll. 

Vad vidare beträffar motsvarande undantag ifråga om grynen 
förelåg verkligen enligt vad mig meddelats fn avsikt, nämligen att 
tillmötesgå önskningar frå n de mindre jordbrukarna, statarna o. d. 
att fil behålla smärre partier havr ... och korn icke allenast oma~et f?r 
slg sjlHva och sina kreatur, utafi ävell i fotdi av gryn och mjöl. 

Gent emot ett i tidningspressen synligt påstående att beslag plä
gar tillkännagivas en eller annan dag innan dess ikraftträdande av 
dtm anledning att man dymedelst ville bereda enskilda medborgllre 
tillfällo a.tt under mellantiden lägga sig till med. det lilla lager, 
som plc.gal' u@dante.gas frän beslaget, viiI Jag endMJt erinra, att den 
ifrågavarande övergångstiden är oundg-ängligen nödVändig för att 
beslagfö.rordnandet skall hinna bliva bekant i så god tid, att lagöver
trädelser i följd av bristande kännedom om förordna.ndet , iake be
höva befaras. För övrigt har knappheten i handlandenas lager un
det tiden omedelbart för" beslags ikraftträdande i allmänhet uteslu-
tit möjligheten till nllmnvärd lagring. . 

Jag har ansett mig böra sllrskilt omnllr:lDa denna praktiskt tag"et 
icke sA betydande fråga om bushållslagi'en av deD anledning att denna 
fråga här ooh var under sista. tiden tagits till utgångspunkt för på
~töenden, att regleringsåtgärderna gynnade d<> mera bemedlade på 
de mindr" bemedlades bekostnad. Oriktigheten av detta pästäende 
kan ioke nog kraftigt betonas. Regleringen är avsedd att skydda 
J.e svagare och mindre bemedlade under denna svåra tid. boh sä: 
kert är, att den även lir genomförd på sådant sJLtt. Alla. tilltiggf.>-
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ransoner äro förbehållna. arbefskla886D och Gven den rikl\sfe kan icke 
hos någon myndighot sknffa. sig eft.dan förmån, om han ej genom sitt 
arbeto3 beskaffenhet är därtill berättigad. 

Allt skall göras för att öka tillgångarna. 

Den lämnade redogörelsen har, 80m jag hoppas, mod full .tydlig
he€ ådagalagt, att vdra tillgångar å brödsäd, fastän knappa, dock 
urp tillräckliga för att om ock 'med uppoffringar och svårigheter 
rlicka till höstens skörd. Givetvis bör dock göras allt vad görns kan 
för alt fä. dessa tillgångar ökade d o l s genom eftorin vonteri ngar 
och d e Is, slvitt det är möjligt, genom att få brödsäd importerad 
från utlandet. Ty först och främst vore det ju synnerligen önskvärt 
att ransonerna kunde yttorligare ökas för dom, som förotriidesvis uro 
därav i behov. DärtiIl kommer att fodertillgållgen icke allenast för 
vårbruket utan uven för mjöl-, smör- och köttproduktienen ur i behov 
av förstärkning. I detta sammanhang vill jag för all säkerhets skull 
hava. uttryckligt tillkännagivit, att ingen export av spannmål eller 
produkter därav förekommer. 

PotatiSfrågan bekymmersam, men allt göres för 
att tillgodose behovet. 

J ag skall nu be att få nämna några ord om ett annat viktigt 
födoämne, som särskilt på sista tiden givit anledning till bekymmer, 
näm ligeli p o ta ti s e n. En svensk normal potatisskörd plägar uppgå 
till 1,500,000 ton. Under särskilt goda potatiså r (som Aren 1913 
och 1915) uppgår don t. o. m. till över 2 miljoner too. Förra året 
beräknades potatisen ondast hnva givit normal skörd, d. v. s. 
1,500,000 ton, villlen beräkn~ng torde vara väl hög, Dlen yad värre 
var, Dlan hade redan i hösta.s anledning hysa farhågor för den skör· 
dade potatisens hållbarhet på grund av den syoullrligen ogyon-
8Il.mrua väderleken under hela hösten. Därtill har nu kommit dOll 
osedvallligt långa och stränga vintern, vilken torde hava medfört 
förfrysning och förskämning av större partier un vanligt av de 
förrAd, som förvaras i s. k. stukaf. Situationen med avseende å våra 
potatistillgångar för de återstående måno.derua, innan ny sk5'rd i 
juli kom mor i marknaden, är därför rätt bekYOlDler8am, och inga 
åtgärder lära kunaat eller kunna förhindra, att vi måste rakna med 
cn tiIltagande knapphet på. detta viktiga födoämne. 
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Vad 80m kan göras för att avhjälpa svåriglioforna skall dock 
bliv:l gjort. Att företaga ett aUmönt beslag och ra nsonering aven 
så 8vArbeho.ndlad vara som potp.tisen för att få de knappa förråden 
så. lämpligt fördelaue som möjligt, har mao icke vagat sig pil. Man 
har föredragit att &.sätta maximipris ävon pa potatis, väSeutligt lägre 
än dtl uppjagado priserna på mark naden under de senaste veckorna, 
och därjämte har man inom folkhushå Ullingskommissionen upprö.t.
tat en särskild potatisavdelni ng med uppgift att - om så skulle b&
hövas mot ett någ-ot högre pris än maximipriset eller med expro· 
priation av vissa partier - up]Jköpa potatis somt fUrsil.lja donna i 
främsta rummet till de lokala livsllledtllsnämnderna. som därav iiro 
i beho\·. Denna potatisavdelning skall iiven på lämpligt sätt sam· 
arbeta. med hushå i1ningssällskapens utsädesnämnder för framskaf
fande av erforderliga mängder sättpotatis. För denna sin verksam· 
het hava hushå llningssällskapens utsiidesnäm nder genom riksdagens 
beslut utrustats mod rä ntefria lån av statsmedel, varjämte Kungl. 
Maj:t a nvisat ett belopp av 300,000 kronor att användas för att be
reda hushållningssiillskap och lokBIa livsmedelsnämnder tillfälle att, 
på sätt och under villkor, som BV folkhushå llningskolllwillsionclI god· 
känt.s, utförsäljB utSädespotatis till pris understigande det 0.'1' dem 
crlo.gda. inköpspriset. Slutligen har Kungl. Maj:t il,VC Il hii nvisat lo
kala livsmedelsniimnder, som under eno.handa förutsättningar för 
konsumtionens tillgodoseende utförsälja llol.&tis till lägre pris än 
inköpspriset, att söka gottgörelse av atl\.t.8mooel till bögst aj, av 
prisskillnaden. Därmed är det att hoppas att de svårasto olägeuhe... 
torna av den rådande knappheten å potatis skulle kunlla o.vhjiilpas 
eller åtminstone viisentligt mildras. 

Vad särskilt beträffar tillgodosoendet av det viktiga behovet av 
u t s il. d e s p o t a. t i 8 vilt det förefalLar 80m om möjligheterua böra 
vara nog så goda. Vidkommande först jordbrukots behov av 6litt
potatis må erinras, att detta norwl!.lt är 2:';0,000 ton. Vid den inven
tering av alla pot.atisförråd Over 600 kg., SOUl verksWiJlde8 i rebruari 
samtidigt med vArsMsinvellteringen, dekla.rerades dossv. Wrråd -
uppgittcrna hava dock ännu icke på. långt när tulliil.å.lldigt inkom
mi~ - t ill 310,000 ton , d1\.rav o:.. 200,000 to.n, bu vud<'4.uill"n eget, 
utsäJo. Tager man d1\.rtill i betrUi.and. aU .om n.A..mn~ A.t.Jdlhga. 
deklarationer Annu ej inkommit I&IDt ,-idare att .lla ami. fb.mW om 
mindre än $00 kg. ej behOvt dllkllU'GJ"a.e ooh att dessaa iDn.lu. .... re ti ll 
en. mycket .tor del utgöras av den ator. massan .mA. potatillod lare, 
som ookså. innehava. eget uulLde, a.l IlLror i atort sett. uWdeshehovet 
av POt.l.Q.s fOr jordbtuket ve.ra tryS-gat. lAt vara a.tt til1a"inpr-na. äro 
någ"(lt ojlmnt fördelade, nAiot .om s-enom de ovan omnl.mnda an
ordningarna. dock torde kunna förvl.nt.4 bliva i stort .. tt .... hJälpt. 

S"f~ blir dot nog att i konktU"HIlIIQn om den knappa till(l"ingu 
l _ ....... tUlood- olla lob j<mlbnbHo ......... "'" .... 

I 
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iittpotatla för oåling till 8oähnanlD, eärd:ilt ,,~ det skulle ,.ili sig, 
att farhågorna för filrfrysning och förskämning i shiItorna undill' dtm 
långa svAra .intern Icke l'tU'it 6\'ordrivna. De mest trihl.gande be
hoven såväl av sättpotatis 80m matpotntis äveD för städerna och lik
nande samhällen hoppIUI jag dock det skall bliva möjligt att fylla. 

Till .ist vill jag i fråga om potatilen till .kommande kODsu,m
tiondr endast. erinra om de förslag till garanterande .. minimipris 
även å potatis. som äro framförds och i dag förelagt. riksdagen. I 
88mband diiJ:mt:td mil även erinrls om et4 80m det vill syna8 gott 
uppslag, 10m tagits upp ooh fatel Tidare • ., folkhW!htUning'skom
missionen , nämligen att i stor ,kala s6kå få iiJI st&nd överenskom
melF.9 mellan större städer OCIb jordbrtikarnu sammaDslutningår om 
kOlltnktsodling av potatis till gal'anterb.t pria. Därmed tillförlåkre.s, 
.yne, del mig, pl M8ta dU A ena sidan .tädernas Utnevinare att 
till kommande är f A. matpotatis i tillru.oklig luii.n!rd 0011 till skäligt 
pri. och å andra sidan potatisodlarna redaD. nu. .tt minimiprie till 
Mstell il avka8tningen av den utali.detpotati/lj ,om man elj&8t i viI' 
på grubd BY" deM höga pris kund. känna eir lreatad att allja till 
omedelbar konlumtion; 

.Jordbrukets behov av gÖdselmedel. 

I nära _mband med viI' spannmålsfrlga st4r 8pörsmlllet om 
tillgången l de k o il s t g ö d n i D g 8 m (I d e l, 80m. mbte tillföras 
jorden för att den skall bära goda skördar. 

Va.l betriiffar vlrt viktigaete kvii.vehalUga gödiolmedel, chilesal
pete!', belöpw eig importen IW denna nra fare kriget till i. genomsnitt 
per II' ungifiir 64,000 ton, varav dock ungefilr ,-(IjOOO ton vunna an
viindmng lnöln viasa industrier, slaom spriinglmnes- ooh kruUillver'k
ningen, svavelayrefabrikatlonen ooh glastillverkningen eto_ Värt jord
bruk" behov av varan ifråga kan allts' upp.kattas till i tuni tal 
30,000 ton per dr, Under innevarande år har genom vissa slatsåtgiir
der sörjtll för, aU chileaalpeter tillbandahAiles landets jordbrukare till 
ski1liga priser. 81ilunda beslagtogs den 3 maN 1917 samtliga då inom 
riket befintliga färrAd, varjämte föreskrevs, att handeln med obilesal
peter från och med nlslJnil.mnda dag endast finge ske i "iBl av mteDB 
livemedel.kommission före6kriven ordning. Hiirigenom vanne mit} 
ligbpt bland allnat aU föreskriva försäljningspris; vilket, delvis med 
anlitande av .tatsmedel, ijkullp 61inlme till 86 kronor per 100 ki
Om man avräknar den salpeter, 80m fltaten ägde förvarad i armeför· 
"a!tningons vård, bolöpte sig den kvantitet, som beslagtogs den 3 
mari, till cirka 7.600 ton_ Sedermera ha tiU Sverige emellntid inkom· 
mit tre lastaz med ohileuJpeter, llpPi4ende till eammanlai't icke 

\ 
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miGdr. än ulfgefiir 16,000 ton, vadan den hittills di,sponibla. k VAnti
teten uPPi'år till omkring 23,500 ton. Därest "idare tagos med. i 
beriikningen, att' ytterligare en last om 6-7,000 ton är inköpt för 
Bllkomst till riket under maj eller juni månad detta år. tord.e. om 
ifrågnvaraodo laat lyckligon framkommer. vårt behov av ifrågava
randt gödselmedel nog kunna aUlcs i stort sett tryggat. Anmärkas 
kan emellertid dessutom, ntt inom landet för når varande finnas rela
tivt god tiligång på ett anDat kvuvohaltigt gödselmedel, kAlkkviive, 

I' vitkf't i många fall torde vara synnorligon ändamålsenligt som grund-
~6~hhig'. särskilt föl' sockerbetor och andra. rotfrukter; . 

Vad betraUar superfosfat, 80111 jll.mle chilesalpeter är det vlktl· 
gasto konstg15dselmoolet, dr tillgången hntav åtminstone fO r vArbrll' 
ket iull~ tryggad. Å~en betrilffllndo deuna \fsrit har genom anlitande 
8'f statsmedel eb aUmll.n prisreglering ägt rum, varvid detta. b"Ödsel· 
medel uu tillbam!I1h!Ues jbrdbrukarnB. la ndet tunt till ett pris ~. 
ungefär l' kronor per säck 19-procentig vata. Enligt slatistikens 
uppgift!!\' {tr drsbebo\'ct av superIosbl ungefar i50,OOO ton, vara. ub· 
gefii.t tv! trodjedelar vinner användning under vlhsåBongan. Vad /lom 
I!Alundtl. torde lleh6väs under väron kan uIJpskattal! till 100.000 ton, 
,.i1kE!II kVantitet som sagt firmos tillgänglig och som nu sow hllst dl.· 
stribuera~ landet funt till jordbruket. Vad åter angAr b'lbol'et fOr 
/lonsooutillren och hösten ha, enligt 'fad 80m inhiimtata, åtgärder Yid- . 
tagits i syfte aU f A tiU riket infördlL erforderliga mängder råmateriAl, 
särskilt rMosfat, oob Aro l örblLndlingat uppfagn .. av teguinilln om 
pria.t fö r böstlmi.k:el -

I 

Vår export äv kOtt öCh fläsk. 

orm har, särskilt under IBuaste tiden, i pressen och annorstädea 
uppgivits, att en mycket betydande export av k u t t ooh f I H.a k 
ägde rum, varigonom 'Vår egen tillgå ng på dessa. varor skulle uven
tycal. Jag vi ll ioke underlU. aU i detta. sammanhang lttra några ord . 
jäwväl om denna. frAga. 

Vad dA. först bfltriiffar OJ:porUIIl av nötkreatur och köU, d. visa. 
tillgängliga uppgifter. att dt'UDIl under den senaste ,iden starkt ned
iAtt. Så lunua uppgick .!rött- och kreaturse;\;porten uuder första. kvar
talot av innevarande lr o.llonaiit till omkring en fjärdedel av den 
n o l' in a l a eXJlorten, d.d.an den kännetecknas av wtodelaiCfrorna 
för första kV!l.rtalei av årtlo H1l2-14. 

t ajulva verket har expOl·teu av kött alltsodan sistlidne höst enrlaat 
utgjort en bråkdel av.den QorwalE. exporten ocb begriio1lllLt till don 
kVll.CIutet, som agpettIJ ou.adgängligell nöd.vändig för att don.na lör 
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vårt jordbruk synnerligen viktiga. gren av exporthanteringen icke belt 
sk'llla avstanna.. Undor måWlderna mars och april har man vil'Rerli
gen sett sig n~dsakarl att något öka den till utförsel medgivna kvanti· 
wten av hänsyn till rådande foder brist, vilken framkallats .såväl av 
den minskade tillgången på utländskt kraftfoder som ock av det för 
brödtillgångens tillfredsställande genomförda beslaget å inhemsk fo
dersäd. Likväl har man för dessa. månader icke medgivit högre 
exportkvantitet än 50 % av den normala exporten före kriget. 

Den export, vilken nu äger rum, måste slHedes betraktas såsom en 
direkt följd av den ökade nedslaktningen, vilken gör att tillgången på 
költ inom landet bliver väsentligt större än under nOfmalo !tr. Då 
man vet, att under sådana år en betydande export av nötkreatur och 
:kött förekommer, utan ait den inhemska konsumtionens krav därige
nom tillbakasättas, och samtidigt erfar, att den nu ry.edgivi:J.a expor
ten allenc.st uppgår till högst hälften av den normala, tordf' härav 
framgå_ att även nu tillgången på denna vara inom landet måste vara. 
fullt tillräcklig för konsumtionens behov_ 

Jag vill tilliku tjJJåta mig erinra om att mall, för att så långt 
det över huvud taget låter sig göra åt den svenska konflumtionon be
vara. det, överskott som den ökade nedslaktningen medför, träffat 
anstalter fÖl" saltning av nedslaktat kött, va.rigenom de kvantiteter 
härav, som icke omedelbart kunna upptagas i kOniOumtionen, efter 
lagring sedermera må bliva tillgängliga för förbrukniug_ , 

VaA därefter angår f l ä s k e x p o r t e n, så tortle det vau, be
kant att 'denna undel- större delen av luistiden varit reglerad på. det 
sättet, uU, ehuru formligt exportförbud icke exilIterat, slafen likväl 
fullständigt kontrollerat denna utför"el på grund av med export
slakterierna ooh de kommunala. slakterierna därom träffade över~ns
kOlllmelser. Enligt. det i detta häns€f'ude nu giillande avial(>t, vars 
giltighet utgar första "eekan i maj. hava slakterierna förbundit flig 
att till visst fastställt pris tillhandahålla statens livsmoo.ehlk"m
mission hela den kvantitet f1ä~k, som å s.laktru-ierna nedslaktas_ F'i)rst 
sedan kommissionen disponerat övor denna kvantit.el för (li~trihlltion 

. inom landet och funnit att den för en viss vecka till rörfogande 
ställda fläskm1J.ngden ieke kunnat av konsumtionen upptagas, har 
utförsel av den överskjutande kvSl.Dtitei?n ml'<:lg-ivits. 

Då. äyen för svinaveln till följd av de rådan,le impor\:.svårig
heterna en betydande brist å kruftfoder gjort sig gällande, har det 
varit nödvändigt att i saIDband mod genomförandet av beslaget å 
fodersii.d medgiva någon export av sl'ädgrisar, enär man eljli'st haft 
at~ befara. att den ökude nedslaktningen av svin hade kommit att 
omfattu. jämväl de för svinstammens vidmakthållande nödiga mo
dersuggorna. 
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Jämväl ifråga. om flasket hava särskilda anordningar träffats, 
vari;enom , den kvantitet fläsk, 80m iclw omedelbart kunnat av 
kOOSulctionon upptagas, blivit lagrad för att framdeles komma till 
förbrukning. 

Salt Ilsk, smör , ägg och ved. 

I detta sammanhang viII jag icke underlåta att framhålla, att 
irrågf~ om en annan Il.V befolkningens villtigaste livsmedel, nämligen 
s a J t ( f i s k, god tillgång för närvarande är rådilud", -inom bndet. 
För att til!godose landets btlhov IH' denna vara har Kungl. Maj·t vid 
olika tillfällen under år 1916 bemyndigat statens livsmedebkom
mission att inköpa sådan vara. för att gonom kommissionens försorg 
distribueras inom landet. 

Emellertid kan en stor do] av denna. VOJ'Il iörvaras ondast en 
begränsau tid och det är därför angeläget att för<>äljnillgen av 
lagren påskyndas. 

Vad beträffar övriga här ej särskilt berörda viktigare livsmedel, 
vilka, såsom exempelvis s m 5 r o(Jh ii. g g. uuder nornlfda tid~r aro 
föremål för en högst betydande export, så vill jag r.ill si~L ifråga 
om dessa Imderstryka, att någon export av smÖl· !>ednn längre tid 
icke förekommit och at.t för ägg icke någon utförselIiLlåt.,!se för 
närvarande är i gilla.nde kmft. ' 

För att slutligen beröra även tillgången på den rör pushålls· 
behov nödiga. ved e n kan jag inskränka mig l'ill framhdJlunde av, 
att de under innevarande kODsumtiooi:lår 1 ... loov liga kVllutiletm· härav 
tack vare åtgärder frAn det allmälloas sida i rÖl'emng nwd den 
el!<!kild!l. llande lsvel'k'slllllheten ha kuuuat håJlas tillgdr.g liga 8tHUt utt 
för behovets tiJlfreds:;tiilJlu\de under näst.iL år all" "åtgäJ"dcr red"n 
vidtagit<!, som kunuat ankomma på vederbörando mynJlg-lwter. Då 
emellertid under deL gångna årot en allt sttl.rkare konkurrens om 
veJen på gTund av kvlurisU!n framträtt {t"ån in,lu:;Lri<lul:! ocu kom· 
munjkation8vä.:seDcle~ sida och det >!ynt.a regeringen nöJlgt utt stör:;ta 
mÖJlig:l. enhetlighet ~h samlIrbete måtte åVligabringas inom olika 
omnlJeD av vart lands brlill.,Jemarkuau, har fö r nAgrtL d!llf .. r /:ledan 
en ny slir:;kild statlig uräno;Jekomwi1:lsion till&lLts nJOd uppgift att 
övertaga den närmaste ledningen !w alla hithörande år(lllden och 
till.:so, II,tL de olikiL krav, smu här fraJoträJa, vlI,re ",ig de galla hus
håll:;för lJruknillgen eller industriens ooL.. ka.nsportmoolcDiJ buhov, m4 
bliva. tillbÖf"li~n tiIJgodosedda. 

, 
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Må mIssmod och klanderS.luka ej taga 
överhand! 

Innan jag sluta\' denna. översikt av vän viktigo.st(l lolknärings
frågor.~ nuvarande [;i.ge vill jag tillåte. mig till sist att rikta on all· 
yarlig vädjan till all t!. och envar att inför de betydande svårigheter, 
som de rådande förhå llandena skapat, icko ldta mis,mod och klander
sjulm tago. överhand utan mad lugn och besinning hltra do uppoff
ringar. 100m wåst krävas för det allmännas väl, och möta den kom
mando ~\)t.n Qlad tillförsikt. 

Såevu Ja!/: trott mig ha visat med de i det föregående meddelade 
upplysnl1.jlt.r, fiireligior icke nu n:\gon anledning till djupare oro rö· 
rallds v!'il.la-rnöjligholor at~ med en klok hushåJll1ing: livnära. OS8 med 
do inon. h.odet tillgängliga eller där frambringade förnödenheter. 
Vad &on. trärps~ erfordras är varje enskild medborall.t8& käns1& av 
ansvar och }>iikt mot. samhället, av samhörighet med alla dem, som 
tillsammans bilda vårt folk. Det är tillsammans vi skola bära, bör· 
dorna, bosjii.ladL QV önskan a.tt genom qmtänksamhet oeh !parsamhet, 
genom lojalitet mot meddelado föreskrifter, huru betungande de i 
första hand än må synas, genom viJlig uppoffring under det hela! väl 
a.v enekilda vanor, !skAdningar och intressen /ltd va.ranrlra bi till 
ömse~Jdlg hjälp och d!irigenoll' oekså till siM för 'flirt la.nd. 

Hen talman, mina berrarl 

Genom den redogörelse jag nu lämnat h~ jl\g jli.mvä1 flA fltt 
undanta~ givit dllt svar, som jag för n4rvaraude ka.n tämna pA. de 
interpctlatiiluer, .om herrar Adelswllrd och Eriks~on i Orängflsberg 
till Ul l g framstAllt. 

vet av mig åsyftado undantaget äTeer berr Erikssons friga, 
huruvtdrl. rcgcringen ämnar f.r(l.Il1lagga. proposition tOr riksdagen om 
aQvi!Ande av medel tör en geuöUll::'ripkode regteTieg av pri~et. på 
"i1tig'l HVllförnM.ell beter. MeJ nnlednlng a.v denna trågs. Ur jalr 
maddtila rMjaode upl-'I,aning. 

luuw jordbnL.k&Jepartementet ~r under utarbetande propolltion 
01Il a.nvi&llflJe aY a.aalag till tJlokand~ av rörhi8ter, 1100'1 hIttills upp· 
stMi VA tltatens VIIrkgamhet fOr 4~tadkommlfbde av prisreglering' 
bet:rMfa.Qde liVlfl'lrnl'klenhetor, Aven80m t.ill lort4,ttande av !l6mma 
v8,.a-wbet.. Aha OUI J.t Ar beklå.gHgt, att dtrttu pr6p~tlon blint 
~rdr<i1d, hat dtttb. A andrä sidl\.ft medflIrt den rlv- töhleJea: att 
prop08ltionen kommer att kUnI1a upptaga Letydligt liktare' berak· 
DI"S- '" IIttfti aktlile -nt tan.t., om propositloua blJTi~ fr-.mt..rl 
rfIIiaa i b6l',jaA av deJlna riltBdag. 
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Vidaro är under utarbetande on propoaitioD om rlSrnya.t anslag 
till lilldrande av de mindre bemedlades levnadsvillkor. Frågan on; 
detta anslag, 10m avser att utgöra en Cortsattning på de' av 1916 
MS ri ksdag beviljade remmiljonersanslaget för samma ändamål, kom. 
mer att under den närmaste tiden föreläggas riksdas:en. 
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