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november, såsom i instruktionen N;o 4, sid. 5 anvisats.

Dessa dagar har avsändandet av -brödkort vidtagit till utdelning åt
den del av befolkningen, som ej tillhör självhushållen (i undantagsfall
även åt självhushåll). Brödkortsarken innehålla kort för en tid av femton
veckor, räknad från och med den 4 november. 1 och för utdelningen av

dessa kort är det nödigt att i de för varje fastighet tidigare uppgjorda per-
sonförteckningarna göra de ändringar som föranledas av skedda personför-
ändringar inom hushållen. Livsmedelsnämnden må därför överlämna
dessa förteckningar till fastighetsdisponenterna och uppmana desse att
från desamma utesluta de från fastigheten utflyttade och de aflidna samt
tillägga alla efter ifyllandet av förteckningar inflyttade och födde. I ko-
lumn 11 må vederbörande disponent därjämte anteckna den fastighets
namn och nummer, där den inflyttade möjligen tidigare erhållit brödkort.
Ändringarna borde införas i god ti.d före utgången av oktober månad, var-
efter förteckningen bör återställas livsmedelsnämnden, som sedan anteck-
nar i kolumn 7 bredvid de till självhushållen hörande personernas namn,
nummern på beslutet angående resp. självhushåll samt i kolumn 8 och b
antalet brödkort som skola fördelas bland de å fastigheten bosatta perso-
nerna. Brödkortsarken må därefter av fastighetsdisponenterna utdelas på
grund av de sålunda ändrade förteckningarna, så vitt möjligt före den 4

Vid utdelningen av brödkort bör livsmedelsnämnden noga övervaka,
att ingen kan komma åt brödkort från två eller flere fastigheter. Fastig-
hetsdisponenterna böra därför anmodas att återfordra korthäftenas över-



blivna instruktionssidor jämte den del av häftena, varifrån korten avklippts.
I fall dessa ej kunna återställas, borde ej heller nya kort utgivas, förrän livs-
medelsnämnden undersökt saken och utrett huruvida brödkort åt personen
i fråga redan utdelats annorstädes. Likaledes borde förfaras om skäl eljest
föreligger att misstänka en person för försök att skaffa sig flere brödkorts-
ark. Enär Livsmedelsavdelningen erfarit att en del livsmedelsnämnder
åt samma person lämnat två vanliga brödkort för att sålunda påöka hans
spannmålsranson, så vill Livsmedelsavdelningen härmed allvarligt fram-
hålla att livsmedelsnämnderna ej äga rätt till detta förfarande. Till per-
soner, som livsmedelsnämnden anser berättigade till större än 200 grams
dagsransoner,bör lämnas ett vanligt brödkort och ett eller två påbrödskort,
beroende därav om den åt personen i fråga beviljade dagliga ransonen upp-
går till 300 eller 400 gram.

I anseende till de ringa tillgängliga spannmålsförråden bör vid ut-
delning av brödkort den största sparsamhet iakttagas, I instruktionen
N:o 4 till livsmedelsmyndigheterna, sid. 7—9, har Livsmedelsavdelningen
framlagt de grunder, vilka äro vid utdelning av påbrödskort att iakt-
taga. Såsom i nämnda instruktion påpekats berättigar ej uteslutande
den omständighet att en person tillhör någon av de å sid. B—9 uppräk-
nade yrkena, till erhållande av påbrödskort. Å andra sidan åter kan det
inträffa att påbrödskort bör beviljas till andra yrken hörande personer,
i fall livsmedelsnämnden anser att beskaffenheten av deras arbete, svårig-
heterna att erhålla kokt föda m. fl. dylika omständigheter oundgängligen
påkalla tillskott i deras brödransoner. Med avseende å de på skilda orter
rådande olika förhållandena kan ej Livsmedelsavdelningen noggrannare
bestämma de persongrupper, vilka böra erhålla påbrödskort och vilka ej,
utan bör livsmedelsnämnden i enskilda fall pröva huru vida en anhållan om
påbrödskort bör beviljas. I anseende till att antalet manliga personer i
18—60 års ålder knappt överstiger 25 % av hela folkmängden och att ar-
betarenas familjemedlemmar ej ansetts ovillkorligen behöva påbrödskort,
om de ej själva utom hemmet utföra tungt kroppsligt arbete, kommer
Livsmedelsavdelningen icke heller nu att till livsmedelsnämnderna över-
sända påbrödskort i större antal än till en tredjedel av antalet vanliga
brödkort. Detta antal bör i allmänhet kunna tillgodose befolkningens be-
hov av brödsäd. Undantag kunna emellertid förekomma såsom exempelvis
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i fall större skogshyggen försiggå å orten eller kvinnorna i mera betydande
grad emot avlöning utföra tyngre kroppsligt arbete. I sådana undantagsfall
må livsmedelsnämnderna inkomma till Livsmedelsavdelningen med skild
hemställan om avsändande av påbrödskort och bör denna hemställan åt-
följas av uppgifter om vilka synpunkter livsmedelsnämnden beaktat vid
utdelningen av påbrödskort ävensom antalet personer, som enligt livsme-
delsnämndens åsikt ännu borde ovillkorligen erhålla sådana, och vilka
yrkesklasser dessa personer tillhöra likasom även de andra omständigheter
vilka enligt till livsmedelsnämnderna utfärdade anvisningar kunde inverka
på erhållandet äv påbrödskort. —Tillika vill Livsmedelsavdelningen yt-
terligare betona vikten av att livsmedelsnämnderna söka, så vitt möjligt,
anskaffa förråd av även andra livsmedel än spannmål, såsom t. ex. kött,
potatis, rotfrukter m. m. I fall andra livsmedel stå till buds kan man reda
sig med mindre brödransoner.




