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Övertryck av Finlands Författningssamling år 1942.

JN:o 406.

Folkförsörjningsministeriets beslut
om de mängder förnödenheter, som under juni månad 1942 få anskaffas med

köpkort.

Utfärdat i Helsingfors den 16 maj 1942,

Folkförsörjningsministeriet har med stöd av staterådets beslut den 24 april 1942 om
allmänna reglementeringsbestämmelser rörande folkförsörjningen samt statsrådets
beslut den 31 december 1940 angående reglementering av förbrukningen av textil-
industriprodukter, beklädnadsartiklar och skodon samt vid deras tillverkning använda
råämnen beslutat:

Under juni månad 1942 få mot nedannämnda
der förnödenheter överlåtas:

Förnödenhet och köpkort

Bröd och andra spannmålsprodukter.

Brödkorten Ax, A 2, B, C, D och E.

Giltig kupong

Färskt bröd

köpkortskuponger

;> V
Torrt bröd eller andra spannmålsprodukter

}J ij }) i) ;?

helkupong N:o 6
st järnkupong N:o 6
helkupong N:o 6
st järnkupong N:o (i

Brödkort I.
Färskt bröd

Mängd per
kupong

Torrt bröd eller andra spannmålsprodukter
Spannmålsprodukter
Vid servering av mat motsvarar en stjärn-

kupong en portion, i vilken ingår minst
10 % spannmålsprodukter. I samband med
servering motsvarar en stjärnkupong även
en brödportion'.

400 g
66% g

300 g

Havregryn och bakelser få givas endast
mot sådan kupong på köpkortet, som har
den siffra, vilken utvisar utdelningsperioden,
samt den bokstav, som utvisar kortets • art,

st järnkupong N:o 6
stjärakupong N:o 6
** 6 I 10 g

50 g

följande mäng-

66% g
50 g

Kupongens giltighetstid

Brödkortets egentliga ku-
ponger äro giltiga un-
der hela juni månad
förutom de med be-
teckningen x försedda
kupongerna, som gälla
endast från den 16

' juni till juni månads
slut.

10 g Av de mörka, streckade
kupongerna på bröd-
korten äro endast Å1
och A 2 kortens ku-
ponger i kraft.

understreckade.
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Mängd per

Förnödenhet och köpkort Giltig kupong kupong Jt

Vetemjöl får givas endast mot på före-
nämnda sätt understreckad kupong på
brödkortet Aj.

Kött, köttförädlingsprodukter och hönsägg.
Köttkort B.

Kött, köttf örädlingsprodukter eller hönsägg RE 6 (mörka
streckade)

Brödkorten D och E.
Kött, köttförädlingsprodukter eller hönsägg

Då boskapsinnehavare på sin lägenhet
överlåter kött mot köpkortskuponger, skola
kuponger till ett värde av 18 mark av-
skiljas per kilogram kött, oberoende av
köttets kvalitet.

för ett värde
av 20 penni

juni

specialkupongerna
D 65, D 66, E 65,
E 66, E 67 och E 68

för ett värde
av 2 mark

))

Vid försäljning av renkött, köttkonserver,
kokta och rökta grisfötter samt billigkorv
avskiljas kuponger för hälften av försälj-
ningsvärdet samt för rökta ben, blodkorv
och. kalvaladåb endast en tredjedel av för-
säljningsvärdet.

Vid överlåtelse av hönsägg skall från
köpkortet avskiljas ett sådant antal kupon-
ger, vars köpvärde motsvarar minuthandels-
priset för de hönsägg, som överlåtas.

I härbärgerings- och förplägningsrörelse
böra, då matportioner, i vilka hönsägg ingå,
serveras, tio kuponger avskiljas för varje
i portionen ingående hönsägg. Nämnda
rörelse bör redovisa köpkortskuponger för
ett värde, som motsvarar de använda höns-
äggens värde enligt partihandelspris.

Socker och sirap.
Allmänna köpkorten och To-

Socker eller sirap
Kristallsocker

JJ

S 15

Brödkorten D och E.
Kris tallso eker ....

Kaffesurrogat och te.
Allmänna köpkortet Y.

Kaffesurrogat . . .
eller alternativt

Te

V 27
Z 27

Frukt.
Allmänna köpkorten Y± och Y2-

Torkad frukt

Marmelad, sylt och saft.
Allmänna Uopkortet Y-^.

Marmelad eller sylt
eller alternativt

specialkupongerna
D 62 och E 62

T 7 och

T 7 och

T8

T8

Xl7

V 33

Saft V 33

Kupongens giltighetstid

E 6 kupongerna på kött-
kortet äro icke i kraft

500 g i juni
500 g
250 g

250 g

250 g

50 g

250 g

500 g

5 dl „



Förnödenhet och köpkort Giltig kupong Mängd per
kupong Kupongens giltighetstid

Näringsfett.
Fettkorten F och E.

Mejerismör eller annat näringsfett helkupong F 1/6
st järnkupong F 1/6
helkupong H 1/6
st järnkupong H 1/6
helkupong F 11/6
stjärnkupong F 11/6
helkupong H 11/6
stjärnkupong H 11/6

jj jj jj jj

Näringsfett med undantag av mejerismör
, j) >} ?; )7 »

MejerismÖr eller annat näringsfett . .
jj JJ JJ JJ

Näringsfett med undantag av mejerismör

50 g 1/6—15/6

jj jj j> jj jj

Fettkorten och 62 .
Mejerismör eller annat näringsfett
Näringsfett med undantag av mejerismör

5 g

helkupong F
helkupong H

50 g
5 g

50 g

Fetfkort G 3.

Mejerismör eller annat näringsfett

5 g
50 g

16/6—30/6

V 93

G 3 F

Brödkort C.
Näringsfett med undantag av mejerismör

5 g

50 g
50 g

tiodagarsperiod
1)

50 g }}

specialkupong C6l
Fettkorten F, G 1 och G 2.

Mejerismör eller annat näringsfett specialkupongerna
F 61, Gx 61 och
G 2 61

100 g juni

100 g

3

*)

Mjölk och grädde

Mjölkkort Mx.
Mjölk

;j

eller alternativt
Grädde, fettblandningar eller kondenserad

mjölk

M ounderstreckad
M understreckad

Mjölkkort M 2,
Mjölk ....

Mjölkkort M 3
Mjölk ... .

I
M understreckad % dl „ » » n

M 6 dl „ „ ,7 '

Mil 1 liter „ „ „ .»

M 2 dl 2 dl „ „ » ,)

U 13 125 g juni

Mjölkkort Mé.
Mjölk
Grädde och fettblandningar samt konden-

serad mjölk får enligt köpares val alterna-
tivt utgivas mot understreckad M-kupong
till hälften av den kvantitet mjölk, som
får överlåtas mot densamma. Saluhållande
av grädde är likväl förbjudet, därest köpare
icke alternativt kan tillhandahållas mjölk.

Mot understreckad kupong på kort Mx
får 1 dl mjölk överlåtas endast i det fall,
att folkförsörjningsnämnd icke minskat
denna mängd mjölk eller helt och hållet
förbjudit överlåtande av mjölk mot denna
kupong.

1 dl
1 dl

på kupongen antecknad dag

Tvål, såpa, tvättpulver och flytande tvål,

Allmänna köpkorten T 1och Y2 -
Tvål eller såpa

eller alternativt
Tvättpulver eller flytande tvål U 13 250 g jj

\
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Förnödenhet och köpkort Giltig kupong 61 Kupongens giltighetstid

Barns beklädnads- och shodonsTcort L.
Tvål eller såpa

eller alternativt
Tvättpulver eller flytande tvål
Fintvål får överlåtas endast mot kupong

Ll5 på beklädnads- och skodonskort för
barn.

L 15 125 g juni

L 15 250 g

Beklädnads- och skodonsartiklar.
Beklädnads- och slcodonskorten K, N och L.

Beklädnadsartiklar, läder- och textilindu-
striprodukter och s&odon med tilläggsbetecknin-

gen 1/10 och 1/4
försedda kuponger

enl. poängta-
bellen och
specialku-
pongbeslu-
tet

Maltdrycker.
Kort J.

Porter

111 kl. öl

;

"6J
** 6 J

1 flaska mot
10kuponger

Vn liters
flaska mot
10kuponger

3 dl mot 6
kuponger

l/ti—3o/9

>? ;? jj

11 17 17

Spannmålsprodukter ......

Vid överlåtelse av J kort skall jämte ku-
ponger från brödkortet avskiljas kupong
V 15 från mottagarens allmänna köpkort Vi
eller Y2 .

"6J
** 6 J

Kort V2.

2 dl mot 4
kuponger

Porter eller 111 klass öl

** 6 J

Specialköpkort.

** J

Militärkort SI.
Färskt bröd
Torrt bröd eller andra spannmålsprodukter

71 11 71 17 11
Mejerismör eller annat näringsfett

?? )j ?; j?

Mjölk
Kött, kottförädlingsprodukter eller hönsägg

Porter eller 111 klass öl

Kort TJI.
Färskt bröd

* I
* I

** J
* FS
* HS
MS

10 g

RS

de mängder,
som erhål-
las på J
kortets ku-
ponger

66 % g
50 g
10 g
5 g

** J

5 g
2 dl

för ett värde
av 20 penni

de mängder,
som erhål-
las mot J
kortets ku-
ponger

Torrt bröd eller andra spannmålsprodukter

i kraft tills vidare

!) >J

JJ JJ }) JJ

)t JJ }}

>J JJ J) Jf

JJ JJ JJ }J

» ?3 » JJ

}J JJ JJ JJ

71 11 71 11

/

stjärnkupong I
st järnkupong I

66 % g
50 g JJ }} t) 7t

Kortets kuponger äro
giltiga under hela juni
månad, förutom de med
x försedda kupongerna,
som gälla endast från
den 16 juni till juni
månads slut.
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Förnödenhet och köpkort Giltig kupong
Mang per Kupongens giltighetstid

Spannmålsprodukter ** J 10 g i kraft tills vidare
Mejerismör eller annat näringsfett stjärnkupong FU 5 g „ „ „ „

~ » „ „ stjärnkupong EU 5 g „ „ „ „

Kött, köttförädlingsprodukter eller hönsägg K U för ett värde „ „ „ „

av 20 penni
Maltdrycker ** J de mängder»Maltdrycker J

gom erfiål „ „

las på J
eller alternativt kortets ku-

ponger
Mjölk .• MU 2dl „ „ „ „

Kort S3.

Socker j S juni 250 g juni

Helsingfors den 16 maj 1942.

Polkförsörjnmngsminister V. A. Arola.

Byråchef Jonna Suojamen,



Helsingfors 1942. Statsrådets tryckeri.






