
T i 11 Folkhuahallnlngsko1Illli ssionens Bröda"de l ning : 

(. 
Med anledning till LivsmedelsnUmnden för yttrande över-

l'hnnad skrivelse från Herr A. Diemer angående ransonering rör 

utlänntngar, r!r Nä~åen anföra fÖljande . 

Som bekant erh!l.lla samtliga utländska unders!l.tar , som bo 

urivst bröd-, socker- , mjölk- och B. k . frWnlingakort . Dess A tr~ 
, 

lingskort utgöra en motsvarighet til l de svenska unders&tarnsa 

diversekort och ko~~ala kort, i det att erter aärskilt till känna

givande f ör varje period de olika kupongerna & främlings korten be

rtittiga til l inköp bV s~~a varor, Bom försul jas ~ot diversekorten 

och de ko-nmuna!a korten . För att möjliggöra en ti lldelning av ti ll

fälligt ransonerade varor, vilka pä grund av knappheten i till

gängen icke ~edgiv8 full ranson till~r och en av stadens invlnare , 

har Liv~medelsnämnden infört s.k . ExteBkort, oliks för oliks &1-

dersgrupper. Mot kupong av dessa kort försälde Livs~edelsnämnden 

ti ll julen steriliserad grädde och torrmjö l k. Emellertid voro de 

tillgängJigalagren sä knappa att endast personer i ä lder mel lan 

14 och 70 är d.v .s. innehavere av Extrakort D. kunde erhälla till-

delntng. 

I betraktande av att endast en de l av stadens invånare 

sälunda kom i &tnjutsnde av förmänen att rä inköpa steriliserad 

gr ädde och torrmjölk och med särskild hänsyn tagen till , att en 

liknande uppdelning av innehavarna av främlingskort var omöjlig, 

d& alla främlingskorten äro lika, ut l ämnades dessa varor ej till 

försäl jning ä frdmlingskorten. ICke heller ans&gs ' l ämpligt t~ll 



Julen tillå ta förs~l jnlng av ost till f r ämlingarna , aä den t ill

g~gllga os t kvsntiteteu endast ~edgsv en fö r säljni ng av ost för 

vissa rotar. Os tfcrsäl jni~eu pÄgär emel l ertid for tfar ande och 

det är ocks å NälIlndens avsikt , ett ... edb.n försi.~ljni nben till de 

olika. rotarna ägt rU"n även medg! va för s tll jnlng av ost till inne

havare av frä~ling8kor t . 

Vad siut ligen beträffar tillde l ni ngen av julgrans l juakort, 

förefaller ae t ta kl ago'll1ll lIi.i"noden obefogat , d1l euligt uppgift 

från vederbörande kortbyrä DOktor Die*,er blivit tillde l a<l s i!.dant . 

Rem1 ssh8ndlir~en At ergår . 

StockhOLn den 18. J "uLl~r i 1919 . 
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