
FOLKFÖRSÖRJNINGSMINISTERIET

Textil- samt läder- och sko-
avdelningarna

Helsingfors, den 27 mars 1943.
Cirkulär N:o 80.

På grund därav, att folkförsörjningsmi-
nisteriets nya beslut angående utdelnings-
poängtal för textilindustriprodukter, be-
klädnadsartiklar, skodon, läder och läder-
tillverkningar samt de specialkuponger,
som därjämte skola infordras, träda i kraft
den 1 instundande april, uppmanas folk-
försörjningsnämnderna att noggrant göra
sig förtrogna med nämnda beslut, enär be-
träffande dem vissa ändringar företagits.
Specialkupongbeslutet träder i kraft den
1. 4. 1943 och poängbeslutet den 5. 4. 1943.
Med avseende å de ändrade poängen bör
beträffande de förnödenheter, i fråga om
vilka ändring företagits, uppgöras en speci-
ficierad förteckning per den 5. 4. 1943. Be-
träffande de viktigaste ändringarna nämna
vi följande:

Till folkförsörjningsnämnderna.

Klass I:

b) „ 101—130 „ 10

Vad först och främst textilier beträffar har
från gruppen för poängfria varor eller m.a.
frän F-gruppen till reglementerade varor
överförts alla tyger och band, vars bredd
är 5 cm eller mera, förutom möbeltyg (på
beklädda möbel) samt tagel- och bokbin-
dares klot- och falsduk. I grupp D, som
omfattar gemensamma artiklar för män,
kvinnor och barn ha förstnämnda tyger
och band indelats i 2 klasser, nämligen
klass I och 11.

a) bredd över 130 cm .... 13 poäng

c) „ s—loo „ : . . . 7

e) „ 5— 15 , 1

överrock, delvis fodrad, av

Klass II:
'a) bredd över 115 cm

....
7 poäng

b) „ 51—115 „ ..... 5 „

c) „ 31— 50 „ 3
d)

„ 16— 30 „
.... 2

Därtill ha följande förnödenheter under-
kastats reglementering eller har det antal
poängkuponger, som erfordras för dem,
ändrats:

A. Män (beklädnadskortet K! och K*).
Poäng (Tidigare)

Till klass I höra:

väst, kostym 10 11

poplin 35 40
— kort 40 34
arbetshandskar, av läder, utan

foder 4 2
— av gummi 4 2
— med övresidan av textil-

eller pappersvävnad 2
krage, även pappers- eller

gummi- 1
oljerock (även oljat siden),

a) alla tyger, som innehålla ylle, lång, med fast huva 20 16
b) filttyger och — (även oljat siden), lång,
c) alla tyger, som äro tillverkade av

konstfiber såsom sådan eller upp-
blandad med annat material, och vil-
kas vikt oberoende av bredden är
350 g eller mera per löpande meter.

utan huva 17 14

byxor av oljetyg 10 8
— kort 10 8

camping- eller skiddräkt, av

Till klass II däremot höra alla övriga
tyger. Beroende av, till vilkendera klassen
tygen höra, fordras för dem med avseende
a tygets bredd följande poängtal per meter:

annat tyg eller stickad . . 24 21
hängslen 3
strumpeband, per par 2
ärmlappar, per par 2
öronskydd, per par 1
paraply, även med fodral .... 5



B. Kvinnor (beklädnadskorten N, och N»).
Poäng (Tidigare)

kappa, delvis fodrad, av poplin 30 34
— av gummi 20 16
— av oljetyg, med huva .... 20 16

—■ av oljetyg, utan huva .... 17 13
päls, lång eller % 50 55
muff, skinn eller plysch 5 2
rock till promenaddräkt, av

annat material än av tyg
innehållande ylle 14 13

arbetshandskar, av läder, utan
foder 4 2

— av gummi 4 2
— med övresidan av textil-

eller pappersvävnad 2
arbetsbyxor, innehållande ylle 16
campingbyxor, av annat ma-

terial än tyg innehållande
ylle 11 12

strumpeband, lösa, per par . . 2
ärmlappar, per par 2
öronskydd, per par 1
paraply eller parasoll, även

med fodral 5

C. Barn (beklädnadskortet L)

Poäng (Tidigare)

strumpeband, per par 1
öronskydd, per par 1

Poäng (Tidigare)

säljas kilo vis, varvid 1 ki-
logram restbitar i poäng
motsvarar 14 11

Brudslöjor, enligt den använ-
da tygmängden.

Snören och rep av alla slag,
som tillverkats av regle-
menterat råmaterial, per
100 g eller del därav .... 2

Not- och andra fisknät enligt
poängtabellen för garn . . .

Påsar, av renskinn och tyg-
lappar 1

Dynvar 4

och specialartiklar för späd-
barn:
blöja, av förbandstyg .... 2
vagnstäcke, av skinn, fod
rat 4

I grupp E (hushållstextilier) ha ändrin-
gar beträffande följande artiklar gjorts:

Poäng (Tidigare)

Ränslar, även delvis av regle-
menterat råmaterial 10

Specialkupongbeslutet.
Enligt det nya specialkupongbeslutet ut-

går specialkupongernas 201—215, 301—
318 och 401—411 giltighetstid den 31. 3.
1943 och i stället träda i kraft de invid
dem på beklädnadskortet befintliga ku-
pongerna 221—235, 321—338 och 421—
431. Dessutom gälla specialkupongerna
216 och 319 för skodon, men specialkupon-
gen 411 för barn upphör att vara i kraft
och i dess ställe träder kupong 431 i kraft.
För inga nya förnödenheter fordras spe-
cialkuponger.

Slangar, brand-, per meter . . 10
Flaggor, storlek 400 cm 2 eller

mindre 1

Ändringar beträffande skodon och förnöden-
heter inom skodonsbranschen samt de special-

kuponger och köpförsäkringar, som böra
fordras för dem.

Från gruppen poängfria varor eller
grupp F ha till reglementering underkas-
tade förnödenheter överförts lösklackar,
utom pappersbeklädda. Likaledes har
skett med siden-, sammets-, satin-, bro-
kad-, guld-, silver-, brons-, ödle- eller
ormskinnsskor för damer samt motsvaran-
de skodon för barn, ävensom sådana sko-
don, vilka till Vi kf bestå av läder, gummi,
konstläder eller tyg. Även för gummisulor
fordras poäng, dock icke för gummiklackar.

De tidigare i grupp E angivna skodonen
ha överförts till förteckningen över skodon
för män.

Till under rubriken Läder i grupp D
ingå ytterligare följande punkter:

— storlek över 400 cm 2
, enligt

poängtabellen för tyger . .

Flagglina, för 100 g eller del
därav 2

Mattinslag, endast till mattin-
slag lämpliga högst 10 cm
breda tyg- och trikårem-
sor, av tygets fulla bredd
samt med avseende å tyg-
bredden undermåliga un-
der 1 meter långa restbitar
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Poäng (Tidigare)

h) gummihalvsulor, per par .. 1
i) sulgummi, för 300 g eller

del därav 1
j) läderbitar:

sulläder, per kg 14
ovan- eller foderläder, per
kg 21

I grupp D har det poängtal, som fordras
av läderbitar tillverkade läderväskor änd-
rats frän 5 till 7, och de förnödenheter
som upptagits under rubriken Pappers-
väskor äro numera följande:

Nu gällande are
„

.
,

Försäkrings- ..

„

Poä"§ kupong" blankett "Tal""uttpuiig (FR)

stövlar, läder- (även pjäxor) 19 2 FB 19
— gummi-, fiskar-, dikesgrävnings- och flott-

ningsstövlar (Meri, Laatokka, Ivalo, Honka
och Saukko) 19 1 inköpstillstånd 19

— gummi-, vanliga 16 1 FB 16
— filt- (med eller utan läderförstärkning) 14 1 FB 12
— gummiförskor (skaften av annat material än

gummi) 14 1 FB 9
jaktkängor, läder- eller gummiskaftet 25 cm

eller mera, mätt från kanten av länken .... 16 2 FB 16
ytterkängor 9 1 — 9
galoscher 7 — — 7
gummiförskor 9 1 inköpstillständ 7
kängor, läder- 12 2 FB 12
— med tyg- eller filtskaft även med läderför-

stärkningar 9 1 — 11
skor, läder- 11 2 FB 11
— lackläder- 11 2 FB 6
— tyg- (lädersulor) 8 — — 8
— gummi-, gruv-, stenbrottkängan Outokumpu 12 1 inköpstillstånd 12
kängor, gummi- 9 1 FB 9
skor, gummi- 8 1 FB 8
— tyg- (sommar- och sportskor med gummi-

sula) 6 — — 6
— brottnings-, boxnings-, cykel-, fotbolls-, ten-

nis-, bowlings-, spik- och vid skridskor fas-
tade kängor samt gymnastikskor av läder .. 7 -— — 7

■— surrogatskodon och -tofflor med trä-, gummi-
eller konstlädersula, för vilkas ovantåg eller
slitsula använts läder, gummi, konstläder
eller tyg, över IVi kf 4 — — 2

under 1 Vi kf 2 — — —

högst Vi kf poängfria. —•. :—

Skodon för män.

a) med läder-, gummi- eller

Poäng (Tidigare)

tygförstärkningar Vz'—1 kf 4 2
b) med läder-, gummi- eller

tygförstärkningar under
Va kf 2

c) utan förstärkningar

Beträffande de poäng, som fordras för
skodon, ha talrika utjämningar skett, var-
för i det följande respektive punkter i be-
slutet i sin helhet jämte nödiga förklarin-
gar uppräknas.
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Nu gällande
Försäkrings- Tidigare

Poäng (sp.kup.) blankett poäng-
(Fß) tal

— övriga, tidigare icke nämnda 11 2 ■ FB 11
sandaler av klass C, med-weltrand, ofodrade och

med högst 25 mm:s klack 7 1 7
tofflor, läder-, gummi-, filt- eller andra 7 — — 7
sylingar eller tygkängor (tallukkor) 4 — 4
damasker, läder-, gummi- 4 — — 4

Läderfabrikat:
läderplånbok 5 4
läderbörs 3 — — 2
fickfodral av läder 2 —

— 2
läderbälte 4 — 4
militärbälte och axelrem för officerare poängfria —

— —

Läderfabrikat:

4

Skodon för kvinnor.

Nu gällande
Försäkrings- Tidigare

Poäng (sp.kup.) blankett poäng-
(Fß) tal

stövlar, läder- (även pjäxor) 16 2 FB 16
— gummi- 13 1 FB 13
— låga, gummi- 8 1 — —

— filt- (med eller utan läderförstärkning) .... 13 1 FB 11
— gummiförskor (skaften av annat material än

gummi) 13 1 FB 9
ytterkängor 8 1 8
— (låga, knappgaloscher) 7 1 6
galoscher 6 — — 6
gummiförskor 9 1 inköpstillstånd 6
kängor, läder- 11 2 FB 11
— med tyg- eller filtskaft även med läderför-

stärkningar 8 1 — 8
skor, läder- 8 2 FB 8
kängor, gummi- 7 1 FB 7
skor, gummi- 5 1 FB 5
— tyg-, med lädersula 5 — 5
— tyg- (sommar- och sportskor med gummi-

sula) 5 — — 5
— brottnings-, boxnings-, cykel-, fotbolls-, ten-

nis-, bowlings-, spik- och vid skridskor fas-
tade kängor samt gymnastikskor av läder . . 6 — — 5

— surrogatskodon och tofflor med trä-, gummi-
eller konstlädersula, för vilkas ovantåg eller
slitsula använts läder, gummi, konstläder
eller tyg, över Ikf 4 — 2

I—l/4 kf 2 — — —

under 1/4 kf poängfria — —
—

— ormskinn-, ödleskinn-, siden-, satin-, sam-
met-, guld-, silver-, brons-, brokad- 5 —

— —

— övriga, tidigare icke nämnda 8 2 FB 8
sandaler av klass C, med weltrand, ofodrade och

A



Nu gällande
Försäkrings- Tidigare

Poäng (sp.kup.) blankett poäng-
(Fß) tal

med högst 25 mm:s klack 6 1 — 6
tofflor, läder-, gummi-, filt- eller annat material 6 — — .6
sylingar eller tygkängor (tallukkor) 4 — — 4
lösklackar, förutom pappersbeklädda, per par . . 1 — — —

Läderfabrikat:
läderbörs 3 — — 2
läderhandväska, bygel 26 cm eller mindre 10 — — 8
läderhandväska, bygel över 26 cm 12 —

— 8
läderfodral att bäras i väska eller ficka .... 2 — — 2
läderbälte 4 — — 4läderbälte 4

Skodon för barn.

Nu gällande
Tidigare

Poäng (sp.kup.) poäng-
tal

stövlar, läder- och gummi-, storlek till N:o 33 8 1 (2) 6
— låga '.' 6 1 (2)
ytterkängor, storlek N:o o—l20—12 6 1(2) 4
galoscher, storlek N:o 0000—0 ....'. 4 4
kängor, storlek till N:o 33 6 1(2) 4
övriga skoplagg, storlek till N:o 33 4 1(2) 4
tygkängor (tallukkor) och sylingar 4 — — 4
skor, sammets-, satin-, siden- 4 — — —

kryptossor 2 — — 1
surrogatskodon och tofflor, med trä-, gummi- eller konst-

lädersula, för vilkas ovantag eller slitsula använts läder,
gummi, konstläder eller tyg över % kf 3 — — 1

%—l/4 kf 1
under Vi kf poängfria — — —

Obs.! Vid överlåtelse av skodon för barn mot beklädnadskortet XxK x eller Ni, avser den
inom parentes angivna siffran det antal specialkuponger, som förutom s.k. bytesskodon
härvid bör infordras. Även vid överlåtelse av skodon mot beklädnadskortet L fordras
bytesskodon, förutom i sådana fall, då skodonen äro avsedda för barn, som icke fyllt
2 år.

Poängtal och poänggränser, vilka böra iakttagas i fråga om s.k. gemensamma skodonsslag
fur män, kvinnor och barn. De tidigare gällande poängtalen äro anvigna inom parentes.

_~. , För kvin- För mänFor barn „ . .. . .„

till N-o 33 nor N:rls N:ns 43
nu IN.o ää 34__ 42 uppåt

gummistövlar 8(6) 13 16
skidkängor 8 (4) 11 12
kängor, med tyg- eller filtskaft, även med läderförstärk-

ningar 6(4) 8 9(11)
gummikängor 6(4) 7 9
gummiskor 4 5 8
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,_.. , For kvm- FormanFor barn ... ...
.„

.... _ T „„ nor N:ris N:ris 43tillN:o33 „.
„„

..34—42 uppåt
pjäxförskor (kengäs) eller skaft 3 (—) 5 (—) 8 (—)

sommar- och sportskor, med gummisulor 4 5 6
brottnings-, boxnings-, cykel-, fotbolls-, bowlings-, spik-

och tennisskor samt vid skridskor fastgjorda kängor
samt gymnastikskor av läder 4 6(5) 7

surrogatskodon och tofflor, vid vilkas tillverkning använts
läder, gummi, konstläder eller tyg:

För barn , . För mänkvinnor
barnskodon över % kf 3 — —

damskodon över 1 kf — 4
herrskodon över 1 Vi kf — — 4
barnskodon Vi—% ■kf 1 — —

damskodon Vi—1 kf . -—■ 2 —

herrskodon Vi—1 % kf — — 2
barnskodori under 1/4 kf — — —

damskodon under 1/4 kf — — —

herrskodon under 14 kf — — —

sandaler, av klass C 4 6 7
tofflor ;; 4 6 7

Specialkuponger, inköpstillstånd, köp-
försäkring eller bytesskodon, som erford-
ras vid överlåtelse av s.k. gemensamma
skodon för män, kvinnor och barn, fast-
ställas på sätt som i fråga om dem särskilt
föreskrivits beträffande skodon för män,
kvinnor och barn.

Skyldigheten att uppgiva varulagren och de i
dem inträffade förändringarna.

Industriinrättning, affär eller annan nä-
rings- eller yrkesidkare, inrättning och
organisation samt sådan enskild person,
som innehar andra än sådana för sitt eget
hushålls förbrukning lovligen anskaffade
beslag underkastade gummiindustripro-
dukter, vilka tidigare varit poängfria, men
för vilka i detta beslut utdelningspoäng
fastställas eller ock sådana förnödenheter,
vilkas poängtal ändrats, bör i den utred-
ning, som densamma inlämnar till folkför-
sörjningsmyndighet för den månad, då

sagda ändring inträffat, uppgiva den i
fråga om utdelningspoängtalen inträffade
ändringen angiven såväl som totalsumma
som skilt för sig för varje olika slag av
förnödenheter.

Folkförsörjningsnämnden bör, sedan den
erhållit i ovannämnda moment avsedd ut-
redning, tillställa folkförsörjningsministe-
riet förutom följande, månatligen inläm-
nade poängredovisning, även ett enligt för-
nödenheternas slag uppgjort sammandrag
av de av nämnden mottagna uppgifterna
beträffande de i poängtalen inträffade
ändringarna.

Såframt för någon poängfri förnödenhet
senare fastställes utdelningspoäng eller
utdelningspoängtalet för viss förnödenhet
ändras, bör på motsvarande sätt iakttagas,
vad som ovan beträffande inlämnande av
poängredovisning och sammandrag före-
skrivits, såframt folkförsörjningsministe-
riet icke annorlunda föreskriver.

t.f. Avdelningschef Reino Laaksonen.

Byråchef Kaarlo Karhi.

Helsingfors 1943. Kauppalehti Oy:s Boktryckeri.






