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I cirkulärbrev till livsmedelsnämnderna av den 31 sistlidne juli har
Kammarexpeditionens Livsmedelsavdelning redan uppmanat livsmedels-
nämnderna att skrida till förberedande åtgärder för sättande i förvar av
kött för nästa vinters behov.

Då höstslakten snarligen begynner och kött sannolikt kommer att stå
till salu i större mängder än vad som behöves vid vanlig konsumtion, anser
Livsmedelsavdelningen det vara av vikt att ånyo fästa livsmedelsnämnder-
nas uppmärksamhet vid nödvändigheten av att i största möjliga utsträck-
ning samla kött på lager för den tid, då brist på kött ånyo uppstår.

Med det snaraste borde således livsmedelsnämnderna skrida till anskaf-
fande av för insaltning och palvande av kött erforderliga rum och kärl samt
till anställande av vana insaltare. Till förvaringsrum lämpa sig luftiga
skjul, som å flera orter finnas vid ölbryggerier och andra sådana anlägg-
ningar, och vilka genom överenskommelse torde överlåtas till dylikt ända-
mål. Likaså borde korvfabrikerna med sina lider och källare såvitt möjligt
användas för detta ändamål. Skulle livsmedelsnämnden å någon ort genom
överenskommelse ej lyckas anskaffa dylika förvaringsrum, uppmanas livs-
medelsnämnden skyndsammast anmäla om saken till Kammarexpeditio-
nens Livsmedelsavdelning, som på grund av Livsmedelslagen kan ställa
dem till livsmedelsnämndens förfogande. Vid rökning kunna användas
rior, badstugor och andra sådana inrättningar, av vilka åtminstone på lands-



bygden ett tillräckligt antal torde finnas. Som kärl duga exempelvis väl
rengjorda, tidigare vid ölfabrikation använda kar, vilka nu, då denna in-
dustri ligger nere, lätt torde kunna erhållas. Härvid böra likväl kärl med
stark lukt undvikas, emedan köttet i dem* bleve illaluktande. Saltet bör
vara gott och rent, helst grovkornigt. Insaltningen bör ovillkorligen utföras
av personer, som hava vana och erfarenhet i att salta kött, ty härav beror
till stor del, huruvida företaget kommer att lyckas. Skulle Livsmedels-
nämnden ej lyckas anställa en dylik person, uppmanas Livsmedelsnämnden
med det snaraste om saken anmäla till Livsmedelscentralkommittens Kött-
avdelning, vilken så vitt möjligt är, försöker anskaffa åt livsmedelsnämn-
derna vid sådant arbete vana personer. Även är det av vikt att dagligen
granska det insaltade lagret, för att, om tecken till förskämning visa sig,
genast kunna skrida till lämpliga åtgärder.

För den händelse att någon livsmedelsnämnd, som önskade lagra kött,
icke lyckas i sin tjänst anställa yrkeskunnig person, skola till livsmedels-
nämnderna avsändas av specialister uppgjordakorta instruktioner angående
insaltning och palvande av kött. Då emellertid, såsom tidigare nämndes,
insaltning av större mängder kött förutsätter stor erfarenhet hos insaltaren,
bör man endast i nödfall trygga sig till ovan antydda instruktioner och råd
och i ingen händelse borde utan erfaren insaltare skridas till lagring av större
mängder, ty om köttet forskämmes, kunna skadorna bliva stora.

För att de livsmedelsnämnder, som ha för avsikt att lagra kött måtte
erhålla sådant, uppmanas livsmedelsnämnderna vid första tillfälle tillKött-
avdelningen anmäla, huru mycket kött de äro. i tillfälle att lagra.

För vinnande av kunskap om vilka livsmedelsnämnder hava kött på
lager, böra livsmedelsnämnderna ovillkorligen, sedan arbetet med köttets
lagrande slutförts, till Köttavdelningen anmäla, huru mycket kött de satt
på lager.

För att underlätta inköp av kött, har Kammarexpeditionens Livs-
medelsavdelning beslutit, att livsmedelsnämnderna i landskommunerna
med förbigående av kreatursförsäljningsandelslagen direkt av boskaps-
egarna få köpa kreatur för detta ändamål.

Emedan bristen på livsmedel nästa vinter sannolikt kommer att vara
stor, böra livsmedelsnämnderna på allvar skrida till ovan relaterade åtgärd,



varigenom den hotande hungersnöden delvis kan motarbetas. Även är det
skäl, att livsmedelsnämnderna uppmana jordbrukame inom sitt distrikt
att i större utsträckning än vanligt insalta och röka kött och för sin del
biträda dessa med råd och dåd.
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