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A ret 1907̂  har pä verldsmarbnaden medfört rubbningar 
pi 0 . svarighete.r, hvilba bännbart äterverbat pä det 

onomiska läget i Finland samt Finlands Banks verb- 
Samhet.

Medan vid ärets ingäng den föregäende tidens gynn- 
JDma förutsättningar, ymnig skörd, uppsving i flere in- 

ustrigrenar samt fördelaktiga pris för flertalet produb- 
r> trots höga räntesatser, gjorde sig gällande, antydde 

träfp j n01^ ameribansba penningemarbnaden tidtals in- 
trä^an m ^öringar, att en svär bris lätteligen bunde in
tin- f-' Trävarumabnaden, under alla förhällanden sä vib- 
laa 1 nc >̂ var arefcs början mycbet tillfredsstäl-
ijjip f ’ men en efter hand yppad minsbning i böplusten 
träl pnsfall, som pä kösten för snart sagdt alla
i-örIllrUmark^adens artiklar betydligt reducerade det af 
stri S6n Para^nade resultatet och dä äfven andra indu- 
öieT  !°^ °- m tryck  däraf’ framstod ställningens allvar allt 
af t’ ‘•ydligt. _ Tidtals försporda förebud tili en förbättring 
bedr'631!- amerikansba penningemarbnaden visade sig vara 
hvai-o î •1i^a’ ■ ° C!1 mo  ̂ are ŝ inträdde därstädes en bris, 
ställr] o1 va^samhet säilän försports. Pä samma gäng 
ver]r] ,sa betydande anspräb pä europeisbt bapital, att 
i SDp! elens„ framsta penninginstitut, med Englands banb 
fänteoSin’ sf $ °  nödsabade att steg för steg höja sinä 

S6r = skydda sin guldbassa mot de stegrade 
Peiski 6Î  de ^es(:a bufvudorter för den medeleuro-
6lldast ?orel„sen sPrang räntan sälunda upp tili 7— 8 % ; 
öfVe , c en fransba penningemarbnaden var nog starb att 
gicb ?  stanna vid 4— 5 % ; i Danmarb och Sverige upp- 
^örst ran âiJ under brisens sväraste sbede tili 8— 8 l/2 °/0. 
sedej^1110̂  arets slut visade sig de bättre tendenser, hvilba 
Q°rQiaiera ^  räntesatser, närmare svarande emot de

Inleclande 
öfversigt af 
penninge- 

marknaden.
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För Finland och dess penninginstitut lindrades svärig- 
heterna betydligt därigenom, att landets affärsrörelse i af- 
sevärdt ringa grad opererar med upplänadt utländskt kapi- 
tal. Den industriella företagsamheten, i och för sig an- 
spräkslös, hade därtill under föregäende tid iakttagit stor 
varsamhet, nägot som jämväl berodde pä nyss genom- 
gängna svära politiska störingar, hvilka hotat de flesta 
grenar af nationellt lif. Nägon nämnvärd öfverspekulation 
hade ej förekommit och de betalningsmställelser som in- 
träffade voro hvarken mänga eller betydande. Den inhemska 
kapitalbildningen visade sig i en fortgäende rundlig till- 
växt af privatbankernas depositionsstock samt ännu vid 
höstens ingäng relativt god tillgäng pä penningar i landets 
olika delar.

Emellertid mäste ju den utländska krisen kännbart 
inverka pä läget äfven hos oss, om ock symptomen här- 
städes framträdde senare än i länder med lifligare förbin
delser med verldsmarknaden. Den omständigheten att ett 
längt tidigare pätänkt utländskt statslän ännu icke kunnat 
upptagas mäste själffallet för ett sä kapitalfattigt land som 
Finland vara af stor betydelse. Vidare innebar äfven den 
mot ärets slut sväfvande frägan om utbetalning af 20 
miljoner mark ät ryska riksskattkammaren en svärighet, 
hvaraf Finlands Bank under alla förhällanden komme att 
fä sin del, särskildt om det gällde att plötsligt erlägga 
detta betydande belopp i ryskt eller annat utländskt mynt 
pä en tid, dä bankens utländska tillgodohafvanden redan 
strängt medtagits för betäckande af den mer än vanligt 
stora importen.

Ehuru landets ekonomiska lif ej var gäldbundet tul 
utlandet, mäste dock den försvärade eller försämrade eX' 
porten samt strängare betalningsvillkor för importörerne 
snart göra penningetillgängen knapp. Den oföru tsedda 
kalamitet, att den äfven i sitt eget land högt ansedda 
Hamburger firman Haller, Söhle & C:o plötsligt inställd13 
sinä betalningar, gjorde vid början af den kritiska tiden 
ett belopp af omkring 1,880,000 Reichsmark för Finlands 
Bank indisponibelt, om ock utsikt föreligger, att en stön® 
eller mindre del däraf skall äterfäs. Nägra tecken tili a 
inhemska kapital skulle börjat draga sig tili utlandet h a i^  
väl ej försports, men den lockelse en betydande rän 
differens alltid utöfvar har dock icke kunnat helt lättin» 
ur räkningen. , ,-j

Dä Finlands Banks utländska valuta inom kort _ 
nedgätt med ett tiotal miljoner mark, medan däreinot e
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inhemska  ̂utläningen vuxit med dubbla beloppet däraf 
samt fortfarande visade stigande tendens, blef det nödvän- 
digt att vidtaga särskilda mätt och steg, pä det att ban
ken jämlikt sin uppgift mätte kunna upprätthälla stadga 
°ch  säkerhet i landets penningeväsende samt befordra och 
underlätta penningomsättningen i landet. Med afseende 
närä har bankens förvaltning sin plikt likmätigt skridit 
tul de ätgärder i afseende ä räntesatserna, som ej mindre de 
ekonomiska förhällandena inom landet samt bankens ställ- 
jiing än äfven den utländska marknadens läge funnos pä- 
kalla. Närmare detaljer rörande besluten i fräga angifvas 
Qedan i den efter protokollen gjorda sammanställningen 
af förvaltningen s verksamhet. Att ställningen sedermera 
‘Uinnit i nägon män förbättras, mä tili slut antydas, om 
0ck denna omständighet ligger utom omrädet för nu 
^rägakommande redogörelse.

Uti berättelsen öfver sin verksamhet för ären 1906 Dispositio
i n  1907 ansägo dävarande Bankfullmäktige, med afseende nm af vinst- 

; a - därä att Finlands Bank under alla omständigheter medlen. 
vara beredd att tillhandahälla landet dess behof af 

utländsk valuta äfvensom förse rörelsen inom landet med 
°diga cirkulati o asmedel, för sin plikt att framhälla att 
aiunda äligganden i hög grad skulle försväras i fall Ban-

1 ?ns tillgängar minskades genom att de odisponerade 
Uistrnedlen bestämdes att användas tili andra ändamäl. 
andtdagen beslöt ocksä, i enlighet med Bankutskottets 

r 1 s a§> öfverföra 10 miljoner mark tili Finlands Banks 
(j Sei’vfond. Bankfullmäktige äro af den äsigt att äfven 
-^enna gäng, med afseende ä omfänget och betydelsen af 
Va nds ^ anks verksamhet samt det allt fortfarande all- 

läget ä penningemarknaden, reservfonden borde 
stärkas med beloppet af ärsvinsten.



Särskilda af Bankfullmäktige handlagda 
ärenden.

i  §•

Revision af Den uti Finlands Banks reglemente päbjudna revi- 
Bankens för- sion af Bankens förvaltning för är 1906 har förrättats ai 

valtning. Ständernas bankrevisorer under mars och april mänader 
är 1907. I enlighet med revisorernes tillstyrkan och i 
stöd af stadgandena härom i bankreglementet hafva Bank
fullmäktige ä Ständernas vägnar den 5 april 1907 med
delat Bankdirektionen ansvarsfrihet för Bankens förvaltning 
under är 1906.

2 §•

Granskning Hvarje mänad hafva Bankfullmäktige pä grund af 
af Bankens Bankens böcker och räkenskaper samt rapporterna fra» 
länerörelse. afdelningskontoren verkstält sädan granskning af Bankens 

rörelse och utläning, som i 2 § af den för Fullmäktig6 
utfärdade instruktion angifves. För öfrigt hafva 
fullmäktige jämväi hvarje mänad utbegärt och gen01on8^ 
Bankdirektionens memorialprotokoll för nästföregäen 
mänad.

3 §•

Inventerin- I  enlighet med föreskriften i 40 §  af gällande ba "̂
gar. reglemente hafva Bankfullmäktige verkstält inventeri o 

a) vid huf- af hufvudkontorets kassahvalf och samtliga kassor aiv _ 
vudkontoret. som läne- och säkerhetshandlingar samt depositioner,  ̂

ket skett den 5, 6, 8, 9, 12, 13 och 16 november. v
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■̂ id sagda inventering konstaterade resultat, hvilket delgif- 
yits Bankdirektionen, har värit med Bankens böcker 
öfverenstämmande.

Beträffande Bankens afdelningskontor hafva Bank- b) vid kon- 
fullmäktige, pä samma gäng förordnanden för de af Full-toren i lands- 
mäktige utsedda diskontledamöterne utfärdats, jämväi an- orten. 
naodat desse att en gäng i mänaden pä tider, som de själfva 
funne för godt att i hvarje fall särskildt bestämma, verk
ställa föreskrifna inventeringar vid kontoren.
.  ̂ Dessutom hafva inspektioner verkstälts: vid kontoret 
1 Kuopio den 25— 26 januari af dävarande tillförordnade 
ledamoten i Direktionen Öfverkamreraren Broberg;

vid kontoret i S;t Michel den 28—29 januari af t. f. 
direktören i Banken Öfverkamreraren Broberg;

vid kontoret i Kotka den 20— 21 november af t. f. 
bankdirektören Basilier, samt

vid kontoret i Björneborg den 10— 11 december af t. f. 
-bankdirektören Basilier.

Säsom inventeringsman för kontorets i S:t Petersburg c) vid kon- 
kassor har fungerat Chefen för Finska Passexpeditionen toret i S:t 
v6rklige Statsrädet, Friherre Th. Bruun och säsom den- Petersburg.

suppleant Bättegängsbiträdet vid samma ämbetsvärk 
■^ollegiirädet H. J. Helenius.

4 §•

• , Efter hand som förslitna sedlar tili hufvudkontoret Förbränning 
Qkoinmit och tili större antal samlats, hafva Bankfull- af förslitna 
aktige lätit genom tillkallade fruntimmer uppräkna de sedlar. 

^ehntliga_ förräden af dylika sedlar, hvilka därefter för- 
^ants uti den i Bankens ekonomiebyggnad inrättade ugn.

Ppgifter om sälunda förbrända sedlar ingä i Bankfull- 
g,a tiges protokoll för den 4, 6 och 8 februari, 29 och 
, .  ^a j, 4 och 6 juni, 12, 14 och 16 september samt 7, 9,

°ch 16 november 1907.

5 §■
haf beslut af den 8 februari 1902 och 18 maj 1903 Bestämnin-
rö ^  ^ljande räntesatser tillämpats vid Bankens läne- gar angäen-

1,6ls®: de Bankens
procent vid diskontering af rena affärsvexlar äf- vexel- och

j0In bankdepositionsbevis med en löptid icke öfversti- länerörelse. 
nde tre mänader;



5 1 2 procent för enahanda vexlar och depositionsbevis 
med längre löptid än tre mänader ända tili sex mänader;

6 procent vid diskontering af samtliga öfriga vexlar 
oberoende af deras längre eller kortare löptid;

5 procent för hypotekslän och kassakreditiv mot 
pant af guld och silfver, finska statsverkets och Finlands 
Hypoteksförenings ä utländskt mynt lydande med stats- 
garanti försedda obligationer samt utländska obligationer, 
utfärdade af stater eller försedda med statsgaranti; samt

5 y 2 procent för enahanda län och kreditiv mot pant 
af annat slag.

Inträdesafgiften för kassakreditiv beräknades efter 
1/2 %  per är, men kreditiven beviljades pä endast ett 
halft är. Dessutom var Direktionen berättigad att, pä 
sätt äfven därförinnan värit bestämdt, i förekommande 
fall vid diskontering af vexlar, som icke voro att betrak
tas säsom rena affärsvexlar, tillämpa de för rena affärs
vexlar gällande satser samt att särskildt, säsom dittills 
förfarits, utan afseende ä vexlarnes beskaffenhet beräkna 
dessa sistnämnda satser för vexlar, som rediskonterades 
af privatbankerna.

Den 26 februari 1907 höjdes räntesatserna med en 
half procent, med undantag af ofvan under punkt 3 nämnda 
vexlar, vid hvilkas diskontering fortfarande skulle erläg- 
gas 6 procents räntä.

Den 5 november 1907 höjdes samtliga räntesatser 
ytterligare med 1/2 procent samt slutligen den 26 i samma 
mänad ännu med 72 procent, hvarigenom frän denna tid 
följande räntesatser i Bankens utläning tillämpats:

6 !/2 procent vid diskontering a f rena affärsvexlar 
äfvensom bankdepositionsbevis med en löptid icke öfver
stigande tre mänader;

7 procent för enahanda vexlar och depositionsbevis 
med längre löptid än tre mänader ända tili sex mänader;

7 procent vid diskontering af samtliga öfriga vexlar 
oberoende af deras längre eller kortare löptid;

6 V2 procent för hypotekslän och kassakreditiv mot 
pant af guld och silfver, finska statsverkets och Finlands 
Hypoteksförenings ä utländskt mynt lydande med stats
garanti försedda obligationer samt utländska obligationer, 
utfärdade af stater eller försedda med statsgaranti; samt

7 procent för enahanda län och kreditiv mot pam 
af annat slag.

Bestämningarna angäende inträdesafgiften för kassa
kreditiv, länetiden för kreditiv och Direktionens rätt att 1
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förekommande fall vid diskontering af vexlar, hvilka icke 
äro att betraktas säsom rena affärsvexlar, tillämpa de för 
*ena affärsvexlar gällande satser samt att beräkna dessa 
sistnämnda satser för vexlar, som rediskonterades af pri
vatbankerna, hafva bibehällits oförändrade sädana de värit 
vid ärets början.

6 §•

Den 17 oktober 1907 erhöll Finlands Bank telegra- Bankens ut- 
kskt meddelande om att Bankens äldsta ombud i Hain- ländska om- 

Urg firman Haller, Söhle & C:o instält sinä betalningar. bud. 
^enna underrättelse var fullkomligt oväntad, isynnerhet 

bemälda firma enligt af Direktionen ännu nyligen 
'nförskaffade upplysningar allt fortfarande ätnjöt stort 
j^seende och ansägs obetingadt vederhäftig för sinä för- 

mdelser. Ordföranden i Bankens Direktion Herr C. von 
°ilan, hvilken omedelbart härä afreste tili Hamburg för 

ä ort och ställe införskaffa närmare upplysningar an- 
gaende denna beklagliga händelse, har uti sin i ärendet 

gifna redogörelse framhällit att firmans oförmodade betal- 
, lngsinställelse väckt den största häpnad icke blott i Ham- 
eUrg utan äfven i hela Tyskland. Dä den ena af del- 
lfr>rene x firman Doktor Martin Söhle i april mänad är 
, afied, uppskattades firmans nettoförmögenhet tili 8 

„ er 9 miljoner tyska mark och inträdde en af Herr Söhles 
cl T  ^arn D °kt°r J. 0. Söhle i sin faders ställe säsom 
j_j gare i bemälda firma. Den andre delegaren var dä 
soT* Lubbers, efter hvilkens för ungefär halftannat är 
ha' timade fränfälle säsom delegare i firman inträdde 

ns son Herr Lubbers junior.
.. -Den omständigheten att sälunda endast en femtedel 

öi itor Martin Söhles förmögenhet kvarstannade i fir- 
bjf11 ?k.ulle visserligen i och för sig värit egnad att väcka 

« g h e t e r ,  men enär enligt tysk lag rättsinnehafvare 
ärs tid, räknadt frän dödsdagen, med hela sin 

stA ?ögen^et äro ansvariga för de skulder, hvilka upp- 
(jj , nnder den aflidnes lifstid, tillmättes berörda omstän- 
ler s^örre betydelse, utan antogs att firman Hal-
sltni] ^  C:os affärställning ätminstone tili är 1909
gats 6 ^ r^ i fva oförändrad. Sedermera har likväl uppda- 
lifst.' firmans affärställning redan under Martin Söhles 
Ur$r> hället undergräfd. Firman, hvilken

‘ Pi ungligen idkat hufvudsakligen bankrörelse, hade un-
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der ärens lopp smäningom utvidgat sin verksamhet samt 
isynnerhet begynt i stor skala understöda hvarjehanda 
improduktiva industriföretag, först genom att bevilja dem 
kredit och sedän, dä egna kapital ej härtill mera förslogo, 
genom att acceptera deras vexlar tili obegränsade belopp. 
fiuru det värit möjligt att ända tili det sista hemlighälla 
firmans däliga affärsställning, derom har man tillsvidare 
icke kunnat erhälla nägon tillfredsställande förklaring.

Otvifvelaktigt är att Finlands Bank kommer att Iida 
en ansenlig förlust tili följd af detta sitt mängäriga om- 
buds betalningsinställelse. Med hänsyn därtill att tysk 
lag, sä som ofvan anförts, älägger rättsinnehafvare att 
under fem ärs tid ansvara för den aflidnes skulder samt 
att en ansenlig del af Finlands Banks fordran härleder 
sig frän Doktor Martin Söhles lifstid, kan man dock hop- 
pas att hans barn kunna äläggas att tili motsvarande 
belopp gälda Bankens fordran.

D ä enligt Bankens reglemente bland annat Bankens 
ostridiga fordringar hos dess utländska ombud räknas 
säsom valuta för dess sedelutgifningsrätt och tillkänna- 
gifvandena angäende Bankens ställning, ifall Bankens 
fordran hos firman Haller, Söhle & C:o i dessa skulle 
bibehällas oförändrad, vore egnade att gifva allmänheteu 
en vilseledande uppfattning om Bankens ställning, beslöto 
Bankfullmäktige den 5 november 1907, i enlighet med 
Direktionens därom g jo rd a  framställning, att ifrägavarande 
fordran, hvars belopp utgjorde sammanlagdt 1,886,70' 
tyska mark och 3 pfennig, i dess helhet skulle öfverföras 
tili de osäkra fordringarne och sälunda afföras frän Ba»' 
kens bilanser.

Uti skrifvelse af den 25 november 1907 föreslog Di' 
rektionen för Banken att i stället för den numera insol- 
venta firman Haller, Söhle & C:o skulle ät Banken anta- 
gas flere ombud för att sälunda öka säkerheten för Bafi' 
kens depositioner och föreslog i sädant afseende följande 
banker, hvilka erbjudit Finlands Bank sinä tjänster, näin* 
ligen :

i Hamburg: Filiale der Dresdner Bank in Hamburg» 
hvilken förfogade öfver egna medel tili ett belopp f  
ungefär 164,s miljoner tyska mark, och Yereinsbank ifl 
Hamburg, hvars egna medel utgjorde 33,6 miljoner tyska 
mark, samt

i Berlin: Disconto Gesellschaft in Berlin, hvilkeO 
hade egna medel ungefär 227,6 miljoner tyska mark.

Tili denna framställning funno Bankfullmäktige öeI1
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23 november 1907 godt bifalla pä de villkor som proto- 
kollet för sagda dag närmare utvisar.

Ärenden angäende ackord hafva icke förekommit Ätgärder, som 
flere än ett, hvilket handlagts den 23 november. angaenskilda

personers för
bindelser tili

g g Banken.

Pä framställning af Direktionen hafva Bankfullmäk- Afskrifning
j^ge den 20 december 1907 förordnat att särskilda Ban- och öfver-
kens tillgodohafvanden tili ett belopp af inalles 60,909 föring af
j^ark 39 penni skulle tili osäkra öfverföras. Därjämte fordringar
kafva Bankfullmäktige bifallit tili afskrifning helt och tili osäkra. 
hället af en del tidigare för osäkra förklarade fordringar, 
utgörande sammanlagdt 80,361 mark 73 penni.

9 §■

I anledning däraf att kassahvalfvet i Bankens huf- Ätgärder 
Judkontor icke ansetts erbjuda tillräcklig säkerhet beträf- rörande kon- 
ande möjlighet tili inbrott beslöto Bankfullmäktige, i torslokalerna 

®nlighet med Direktionens därom gjorda framställning, och, Bankens 
den 22 februari 1907 att hvalfvet skulle ombyggas i en- fastigheter. 
kghet med ett af Bankens arkitekt Professorn G. Nyström 1) Hufvud- 
^PPgjordt förslag, hvarjämte Bankfullmäktige för sagda kontoret. 
audarnäl beviljade ett anslag af 61,933 mark samt för 
^nskaffandet af nödiga befunna nya myntskäp 25,000 
Qiark.

Emedan de elektriska ledningarna i Bankens huf- 
^ d b y g g nad icke befunnits erbjuda nödig säkerhet med 
aiseende ä eldfara beslöto Bankfullmäktige, pä framställ- 
^*?g af Bankens Direktion och sedän sakkunnige afgifvit 

ätande i ärendet, den 6 juni 1907 bemyndige Direktio- 
j1611 att för anorduandet af de elektriska ledningarne sä- 

lnda att ali eldfara vore utesluten använda 9,725 mark.
Pä framställning af Direktionen beviljade Bankfull- 

iäktige den 6 juni" 1907 ett anslag af 750 mark för att 
ereda nägon af Bankens tjänstemän tillfälle att främst i 

P 'annländema taga kännedom om anordningarne af vexel- 
assorna i de större centralbankerna. Sedän vexelkassö-
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2) Wiborg.

ren F. Muller, ät hvilken Direktionen gifvit detta uppdrag, 
pä grund af uti särskilda länder af honom gjorda iaktta- 
gelser uppgjort förslag tili förändring af arbetsordningen 
vid Bankens vexelkassör och Direktionen däröfver afgif- 
vit utlätande, beslöto Bankfullmäktige den 14 september 
1907 i hufvudsaklig öfverensstämmelse med Herr Miillers 
förslag införa vid vexelkassorna i Bankens hufvudkontor 
en förändrad arbetsordning, hvilken afsäg att underiätta 
arbetet samt ästadkomma en jämnare fördelning af arbe- 
tet i kassorna tili nytta för säväl bankens tjänsteperso- 
nal som allmänheten.

Vexelkontoret kommer sälunda att bestä af tre sär
skilda afdelningar, i hvilka enligt närmare meddelade 
föreskrifter komma att ombesörjas: i första afdelningen 
invexling af sedlar och guldmynt samt utvexling af sed
lar, guld och allt slags skiljemynt, i andra afdelningen 
endast invexling af silfver- och kopparmynt samt i tredje 
afdelningen sortering af sedlar.

Enär för införandet af ofvananförda förändring i 
vexlingsrörelsen det tili höger om Bankens vestibyl be
lägna rummet mäste tagas i anspräk, bemyndigade Bank
fullmäktige Direktionen att med Bankens medel bestrida 
kostnaden för en enkel inredning af berörda rum.

Uti sitt betänkande angäende Bankens styrelse och 
förvaltning under ären 1900— 1904 uttalade Bankutskottet 
vid 1904— 1905 ärs landtdag att det vore välbetänlit om 
bankstyrelsen komme att egna sin uppmärksamhet ät de 
tillfällen, som kunde yppa sig att för de större kontorens 
räkning uppköpa lämpliga fastigheter.

Enär Direktionen för Banken redan en längre tid 
insett nödvändigheten af att Bankens kontor i Wiborg 
blefve inrymdt i en större och tidsenligare lokal, i hvil' 
ken jämväi kassahvalfvet skulle erbjuda nödig säkerhet 
mot möjligen skeende inbrott, och iramlidne Kommunal- 
rädet O. Cloubergs rättsinnehafvare ät Banken tili sälö 
utbjudit sin egande gärd och tomt N:o 1 i SalakkalaM1 
stadsdel af Wiborgs stad för ett pris af 575,000 marki 
beslöto Bankfullmäktige den 2 oktober 1907, begagnand^ 
sig af detta lämpliga tillfälle, att för Bankens räkniöS 
inköpa sagda fastighet. Tomten, som är belägen i ceH' 
trum af staden ä linigt trafikerad plats i hörnet af Torg" 
och Torkelsgatan, har en areal af 2,350,67 kvadratm et?1 
samt en läugd af 59,38 meter mot Torkelsgatan och 39,s» 
meter mot Torggatan. Ä  tomten finnas uppförda ett sten 
hus i tvä väningar med fasad ät Torkelsgatan, ett bonmg8
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hus af trä i det hörn, som bildas af förberörda tvä ga- 
tors skärning, nägra mindre ekonomiebyggnader af trä 
samt en magasinsbyggnad af sten.

Sedän Direktionen beträffande användningen af sagda 
iastighet föreslagit att den mot Torkelsgatan belägna sten- 
byggnaden skulle lämnas orörd samt att hörnbyggnaden 
°ch den bredvid densamma belägna mindre byggnaden 
skulle nedrifvas och ä platsen uppföras ett tvävänings 
stenhus, hvaraf nedre väningen skulle inredas tili bank- 
j°kal och den öfre tili boningslokal för bankkommissarien, 
beslöto Bankfullmäktige den 14 oktober 1907 uppdraga 
at Bankens arkitekt Professorn G. Nyström att uppgöra 
''itningar och kostnadsförslag tili en byggnad af omför- 
itiäld biffekaffenhet ä tomten.

Uti skrifvelse af den 28 maj 1907 meddelade D irek-3) Kuopio, 
hionen för Banken att Enkefru Ungern erbjudit sig att 
° r ett pris af 85,000 mark ät Banken försälja sin i Kuo- 

P10 stad egande gärd och tomt, hvilken, tili arealen 4,400 
vVadratmeter, är belägen ä god plats i stadens affärs- 
csntrum och för närvarande lämnar en ärlig afkastning 

omkring 3,300 mark. Dä detta anbud enligt sakkuni- 
utsago var för Banken synnerligen fördelaktigt. an-

oll Direktionen om bemyndigande att för sagda pris in- 
°pa nämnda gärd och tomt, framhällande tillika att, enär 
et angäende Bankens nuvarande kontorslokal gällande 

‘yresaftalet nyligen blifvit förnyadt, afsigten icke vore 
under de närmaste ären för Bankens räkning bebygga 

eQ tili inköp föreslagna tomten.
. Denna framställning blef af Bankfullmäktige den 28 

ÖlaJ 1907 bifallen.
rp Sedän Direktionen föreslagit, att Bankens kontor i4) Tammer- 
^.ammerfors mätte berättigas att anskaffa tili sin lokal fors. 

Isenlig elektrisk belysning i form af s. k. glödlampor
1)11 att för antydda ändamäl använda enligt uppgjordt 

,°stnadsförslag 457 mark 30 penni, funno Bankfullmäk- 
godt den 23 november 1907 bifalla tili omförmälda 

aiöställning.
 ̂ I enlighet med af Direktionen därom gjorda förslag 5) Uleäborg. 

^g?Lyndigade Bankfullmäktige den 7 maj och den 9 juli 
f- Direktionen att använda sammanlagdt 6,750 mark 
trf - -^tforande af särskilda remontarbeten ä Bankens i 

eaborg stad egande gärd.
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Anslag för 
extra biträ

den.

10 §.
Det ä Bankens stat upptagna anslaget för aflönande 

af extra biträden har enligt Bankfullmäktiges förordnan- 
den päförts följande delvis nya delvis ökade arvoden:

Arvodet för kontorsskrifvaren vid kontoret i Sorda
vala, hvilket härintills utgjort 75 mark i mänaden, har 
tili följd af ökadt arbete höjts tili 150 mark i mänaden 
att utgä tillsvidare, räknadt frän 1907 ärs början.

Vid hufvudkontoret har anstälts ett femte kontors
biträde utöfver de fyra, som för närvarande äro syssel- 
satta med förande af personalkonti, med enahanda aflö
ning som tillkommer de förut anstälda, nämligen 125 
mark i mänaden jämte sedvanlig förhöjning eftlt 5 och
10 ärs tjänstgöring. Enär utskrifvandet af nya personal
konti, för hvilket arbete ett extra biträde med en aflöning 
af 125 mark i mänaden värit anstäldt, beräknats taga i 
anspräk en tid af ytterligare sex mänader, har härjemte 
för sagda ändamäl beviljats enahanda belopp som har- 
intills. .

At kanslisten i Banken Fröken Helmi Olsom hai 
tilldelats ett personoit lönetillskott af 50 mark i mänaden, 
räknadt frän 1907 ärs början.

För tillfälligt ökande af arbetskrafterna i vexelkas- 
sorna har beviljats att användas tillsvidare i män af be
hof ända tili 50 mark i mänaden, räknadt frän den 
maj 1907. .

Emedan det tili följd af den stegrade rörelsen l Ban
kens vexelkassör visat sig nödvändigt att den perso», 
som härintills endast tidtals fungerat säsom sedelsorterer- 
ska i vexelkassorna, blefve för framtiden fast anstäl > 
hafva Bankfullmäktige för sagda ändamäl beviljat ett an- 
slag af 50 mark i mänaden, räknadt frän den 1 septei»' 
ber 1907, hvarigenom bemälda biträde kommer att at- 
njuta ett arvode af 100 mark i mänaden.

För anordnandet af vexelrörelsen vid hufvudkonto 
ret pä ett tidsenligt sätt har beviljats ett tillskottsarvo ® 
af 50 mark i m änaden ät ett kassörsbiträde vid öfverva  
kaudet af arbetet i sedelsorteringskontoret äfvensom  e. 
arvode af 10 mark om dagen ät det kassörsbiträde, hvi 
ket komme att anförtros penningevexlingen vid en i 
fällig kassa, som kommer att anordnas i sammanha 
med omförmälda reglering af vexelrörelsen.

För aflönandet vid kontoret i AViborg af en ex 
kontorsskrifvare och ett andra kassörsbiträde hafva Ba
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fullmäktige, i likhet med hvad föregäende är värit fallet, 
för är 1907 beviljat ett anslag af 4,200 mark, hvaraf 
skulle tilldelas den förre 3,000 mark och den senare 
V200 mark.

De närmare motiven tili Bankfullmäktiges berörda 
beslut finnas angifna i protokollen för den 15 januari,
2 februari, 7 och 28 maj, 30 augusti, 14 september och 

december.

11 §.
A f det ä stat upptagna anslaget för beredande af Öfriga an- 

SeUiesterledighet ät Bankens ämbets- och tjänstemän har slagsfrägor. 
^uyändts under är 1907 Fmk 17,197: 54 penni. Bank-a) Semester- 
•Ullmäktiges beslut beträffande dispositionen af semester- anslaget. 
ar>slaget äterfinnes i protokollen för den 7 och 28 maj 
Sagda är.
. Sedän Bankfullmäktige den 25 februari 1905 beslu- b) Diskre- 

ställa tili Direktionens förfogande ett anslag af 2,200 tionsmed- 
ark att i lämpliga rater utgifvas ät förre Kontorsskrif- Ien. 

aren vid Bankens kontor i Kuopio E. W. Wartiainen, 
yuken för obotlig sjukdom beviljats afsked frän sin be- 

fi° a befattning, hafva Bankfullmäktige, i anledning af 
j.aroUi gjord ansökan, med fästadt afseende ä i saken 
°religganc[e synnerligen ömmande omständigheter, den 26 

JJJ.Uari 1907 funnit godt af Bankens medel ytterligare 
„ aSga bemälde Wartiainen ett understöd i ett för allt 
at 500 mark.
^ De tvänne penningeräknarene och vaktmästaren äf- 
hy ° m  vaktmästarebiträdet vid kontoret i S:t Petersburg 

iva ur diskretionsmedlen tillagts sedvanliga gratifikatio- 
430 oc^ uyäret tili ett belopp af sammanlagdt

Vai- dessutom har af ifrägavarande anslag tilldelats Öfver- 
tnaästaren H. J. Paulin en gratifikation af 400 mark.

^ , Efter det kanslisten för utländsk korrespondens vid c) Pensio 
sö,QkenS hufvudkontor Paul Horn, pä därom gjord an- ner. 
hef aQ> den 10 oktober 1907 blifvit entledigad frän nämnda

tiGtlllrip' "hn.-pva "Rsj.nlr-Fn llm ö V fi nro rlo-n 1 A. i oa m m o iti

hufvudkontor Paul Horn, pä därom gjord an

tili jtning> bafva Bankfullmäktige den 14 i samma mänad 
Q̂ agt Kanslisten Horn en lifstidspension af 1,800 mark 
lj ‘JT6*’». motsvarande hälften af den med hans innehafda 

sbsttjänst enligt stat förenade lön.
A xkt ^tmästaren vid Bankens kontor i S:t Petersburg 
bef as^jeff, hvilken pä begäran erhällit afsked frän sin 

a^tning, räknadt frän den 1 februari 1908, hafva Bank-
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fullmäktige den 14 oktober 1907 tilldelat en lifstidspen- 
sion af 1,000 mark om äret, motsvarande den Wasiijeff 
enligt stat tillkommande lön. 

d) Expense- Sedän Direktionen anmält att de för kontoren i S:t 
medlen. Petersburg ocli Tammerfors för är 1907 bestämda expense

medel tili följd af ökad rörelse icke komme att räcka tili 
för ändamälet samt att enligt verkstälda beräkningar kon
toret i S:t Petersburg nödgades använda omkring 400 
mark samt kontoret i Tammerfors omkring 300 mark ut
öfver sagda expensemedel, beviljade Bankfullmäktige den
5 december 1907 för ändamälet omförmälda tillskotts- 
anslag.

I enlighet med stadgandet i anm. 8 af den för Ban
ken faststälda staten af den 5 mars 1906 hafva Bank
fullmäktige, med bifall tili Direktionens i ärendet fram- 
stälda förslag, den 5 december 1907 faststält sagda anslag 
att under är 1908 utgä tili följande belopp nämligen: vid 
kontoren i Björneborg, Uleäborg, Kuopio, Joensuu, Sor
davala, Tavastehus, S:t Michel, Jyväskylä och Kotka 1,000 
mark för enhvar, vid kontoren i Abo och Nikolaistad 1,200 
mark för hvardera, vid kontoret i Tammerfors 1,500 
mark, vid kontoret i S:t Petersburg 2,200 mark samt vid 
kontoret i W iborg 3,200 mark.

12 §.
Bankens Sedän samtliga i Helsingors stad arbetande privat-
tjänstetid banker beslutit att under sommarmänaderna om lörda- 

under som- garna stänga sinä expeditioner kl. 2 e. m. för att sälunda 
marm&na- bereda sin persona! möjlighet tili tidigare afresa frän sta- 

dema. den för vistelse ä landsbygden under söndagarna, hafva 
Bankfullmäktige, pä därom af Direktionen gjord frarn- 
ställning, den 28 maj 1907 bifaliit tili att en dylik ätgärd 
finge vidtagas beträffande Finlands Bank.

13 §.

Ständerhu- Sedän Ständerhusets arkitekt Professorn G. Nyström» 
sets ornbygg- enligt honom af Bankfullmäktige meddeladt uppdrag, upP'

nad. gjort förslag jämte ritningar tili ombyggande af Ständer-
huset, enligt hvilket ..förslag totalkostnaden beräknats tiU
1,927,182 mark, och Öfverstyrelsen för allmänna byggna'
derna samt Arkitektklubben pä begäran afgifvit utlätaö'
den öfver sagda förslag, hafva Bankfullmäktige efter
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skedd granskniug af förslaget jämte skrifvelse af den 31 maj
1907 öfversändt de tili ärendet horande handlingarna tili 
^andtdagens Statsutskott, förordande Ständerhusets om- 

yggande enligt det af Herr Nyström uppgjorda förslag. 
^ärjämte hafva Bankfullmäktige föreslagit tillsättande af en 

y ggnadsnämnd med uppdrag att sluta aftal med arkitekten 
samt att _ besluta angäende de ändringar i förslaget, som 
^ d  detaljritningarnas utarbetande mähända befunnes nö- 
tUtea äfvensom sedermera öfvervaka fullföljandet af bygg- 
^adsföretaget.

14 §.

. l I  anseende tili de ä en del orter i landet föröfvade Ätgärder för 
^aldsdäden beslöto Bankfullmäktige vid sammanträden Bankens 
, en 15 januari, 12 september, 2 oktober och 20 decem- skyddande 
P  19°7, pä framställning af Direktionen, vidtagande af sär-mot öfverfall. 
iuda ätgärder för kontorens i landsorten säkerställande 

mot öfverfall och beviljade härför nödiga anslag.

15 §.

Uti Landtdagens skrifvelse af den 2 november 1907 Frägan om 
jnmäldes att Landtdagen beslutit att Bankfullmäktiges ändring af 
j lslag  angäende förändrade bestämningar rörande Ban- reglementet 

as sedelutgifning och reservfond samt direktörsbefatt- för Finlands 
Qgens pä extra stat ombildande tili ordinarie icke för Bank 

enna gäng föranledt tili ätgärd samt att Landtdagen be- 
1,lt uppdraga ät Bankfullmäktige att upptaga Bankens 
g^mente tili förnyad granskning och pä samma gäng 
PPgöra nytt förslag äfven rörande förenämnda.frägor.

Sao ! den 31 december 1907 skedd föredragning af 
fpo  ̂ skrifvelse beslöto Bankfullmäktige att ärendet skulle 

amdeles änyo föredragas.

16 §.

den ^ när me<̂  ^en s êg ra(i0 affärsrörelsen i landet och Frägan om 
Uin föranledda lifligare omsättningen af större pen- utgifvandet
sip- ̂ esi3mmor behofvet af större betalningsmedcl äfven gj orde af  sedlar tili 
att ^ n( ê> hafva Bankfullmäktige funnit det önskligt 1.000 marks 
iäm U.*i0rn ^ r  närvarande i rörelsen varande sedlarne valör. 

väl sedlar af 1,000 marks valör komme tili använd-
2
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ning och beslöto Bankfullmäktige med afseende härä den 
28 maj 1907 hos Landtdagens Bankutskott hemställa om 
vidtagande af ätgärd derhän att Finlands Bank berätti- 
gades utgifva i rörelsen sedlar jämväi af sagda valör.

17 §.

Frägan om Dä det i en snar framtid blir nödvändigt att ut-
ulstyrseln af gifva nya sedlar och Bankfullmäktige ansett lämpligt att, 
Bankens nya för erhällande af en i konstnärligt afseende fullt tillfreds- 

sedlar. ställande utstyrsel af sedlarna, anordna pristäflan, beslöto 
Bankfullmäktige den 17 juli 1907 anmoda Direktionen 
för Banken att enligt densamma meddelade anvisningar 
utlysa dylik täflan.

18 §.

Diskontkom- Sedän andra suppleantbefattningen vid Bankens kon-
mitteema. tor i W iborg blifvit ledig därigenom att förre supplean: 

ten Konsularagenten C. E. Ekström utsetts tili ledamot i 
diskontkommitten i stället för Kommerserädet W. Hack 
man, förordnade Bankfullmäktige den 29 april 1907 Hanä- 
landen William Otsakorpi att vara andre suppleant i sagda 
diskontkommitte tili ärets slut. . ,

I anledning däraf att ledamoten i diskontkommitten 
i Abo, Lagmannen O. J. Tammelin anmält sig förhindi a< 
att deltaga i kommittens arbeten förordnade Banktu 
mäktige den o 14 augusti 1907 Justitierädmannen vid Ma 
gistraten i Abo stad E. P. J. Thome att tili ärets s u 
vara ledamot i sagda diskontkommitte. _

Emedan suppleanten i diskontkommitten vid l>a® 
kens kontor i Äbo Handlanden A. M. Fredrikson aninä 
sig förhindrad att deltaga i kommittens arbeten pä ele 
grund att hän inträdt säsom kontrollent i bestyrelsen 
Nordiska Aktiebankens kontor i sagde stad, förordna 
Bankfullmäktige den 14 oktober 1907 Handlanden E- '  • 
Nylund att vara suppleant i diskontkommitten 1 stan 
för Handlanden Fredrikson tili ärets slut. _

Tili ledamöter och suppleanter i diskontkoinni  ̂
teema vid Bankens kontor i landsorten utsägos 101
1908 genom Bankfullmäktiges beslut af den 26 nov
ber 1907: T

i Björneborg tili ledamöter: Häradshöfdingen, £ 
mannen Theodor Leopold Eck och K o n to rs fö re s ta n d a
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Claes Gotthard von Rehausen samt tili suppleanter: Vicekon- 
Hugo Rosenlew och Stadskamreraren Johan Leineberg- 

möi--1 Joens,uu tl]1 ledamöter: Handlanden Wilhelm Hä- 
aiamen och Lektorn, Filosofiedoktorn Johan Wilhelm

0r.-,ni™ ^  samt f'11.1 suppleanter: Handlandene Johan Pitko 
iialle Parviainen;

vnr, rl Jy vä,sky lä tili ledamöter: Hofrädet A dolf Wilhelm 
sun Zweygberg och Apotekaren Frans Kiljander samt tili
h ®  an Ä  ^°kuristen HuS° Parviainen och Vieehärads- öiclingen Hjalmar Hollmerus;
St ,1  ̂ Kotka tili ledamöter: Vicekonsuln Olof Biilow och
tiif S 1 eraren, Vicehäradshöf dingen Gösta Nordgren samt

^ suppleanter: Andre Stadsläkaren, Medicinelicentiaten
og°  4  och Tullförvaltaren Robert Fredrik 

V1ihelm Staudmger;
ka.. vr î'iU0^i0 til1 Iedam°ter: Häradshöfdingen Frans Os- 

Möller och Politierädmannen Johan Fredrik Dahl- 
tili suppleanter: Läneräntmästaren Herman 

erner Sahlstem och Prokuristen Reino Brunila; 
ril T31. S:t Michel tili ledamöter: Kommerserädet CarlFred- 
ril- >,oric‘inen och Trafikdirektörsassistenten August Fred- 

,eli - Samt tiU suPPleanter: Kaptenen Woldemar 
inter och Vicehäradshöf dingen Ernst Edvard Rosenqvist- 

hän i - ^ lk°laistad tili ledamöter: Kommerserädet Carl Jo- 
samt . ^ tman ,0ch Borgmästaren Ivar Wilhelm Hasselblatt 
och V  suPPleanfcer: Handlanden Johan Edvard Backman 

Vicekonsuln Lennart Eliel Backman;
Qust \ ^ °rdavala tili ledamöter: Häradshöfdingen Karl 

Berg oeh Handlanden Wilhelm Sorvali samt tili
Ossi* £  handlandene Alexander Johan Nissin och 

^an i^vert Kivinen;
■\ty--i, * Tammerfors tili ledamöter: Kommunalrädet Carl 
tili * ,Akerlund och Apotekaren Thomas Clayhills samt 
rad<?y ?̂,Pleantei'l  Fabnkanten Oskar Björkell och Vicehä- 

. f^mgen Walter Björksten;
IJolm1, avastehus tili ledamöter: Ingeniören Johan Henrik 
sUnnl« f  Handlanden Anders Gustaf Skogster samt tili

• Jusf^ier^dniannen Otto Hjalmar Alexander
• TS.ch Fabrikanten Gustaf Richard Fältmars;

Arth,-, ^leäborg tili ledamöter: Politieborgmästaren Johan 
Sa]nt rf -Vastr®n ock Kommerserädet Fredrik Adolf Riekki 
Och V  i ■ • suppleanter Justierädmannen Torsten Lundberg

• °^tierädmannen Oskar Gustaf Laurin;
^Ifve,1 g tili ledamöter: Hofrättsrädet Egid William

ngren oeh Konsularagenten Carl Edvin Ekström
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Bankkom-
missarietjän-

sterna.

samt tili suppleanter: Bokhandlaren Viktor Hoving och 
Handlanden William Otsakorpi;

i Äbo tili ledamöter: Kommunalrädet Hans Gustaf 
Hoffstedt och Politierädmannen, Vicehäradshöfdingen Ernst 
Petter Johan Thome samt tili suppleanter: Handlanden 
Evert Wilhelm Nylund och Kaptenen Friherre Rolf Maxi- 
milian Carpelan.

19 §.

Sedän bankkomissarietjänsten vid Finlands _ Banks 
kontor i Tammerfors den 27 februari 1907 blifvit ledig 
tili följd däraf att Bankkommissarien E. J. Grönvik sagda 
dag pä begäran undfätt afsked, uppfördes af Direktionen 
pä, förslag tili tjänstens äterbesättande i första rummet 
Bankkomissarien vid kontoret i Björneborg FilosofLema- 
gistern E. Enqvist, i andra rummet Bankkomissarien vid 
kontoret i Jyväskylä I. O. P. Ruotzi samt i tredje rum
met Bankkomissarien vid kontoret i Joensuu E. Broms- 
A f desse erhöll Bankkomissarien Enqvist Bankfullmäktiges 
förord tili tjänsten; och blef Enqvist sedermera den 1 
juni 1907 af Kejserliga Senaten därtill utnämnd.

Pä förslag tili den genom förenämnda utnämning ledig' 
blifna bankkommissarietjänsten i Björneborg uppfördes a 
Direktionen i första rummet Bankkomissarien vid kontoret i 
Joensuu E. Broms, i andra rummet Bankkomissarien v i . 
kontoret i Kotka Filosofiemagistern W . Krogius och i 
tredje rummet sekreteraren i Banken Vicehäradshöiding*'1- 
M. Sabelli. Ärendet öfverlämnades af Bankfullmäktig® 
jämte underdänig hemställan af den 12 september 1 . 
tili Kejserliga Senatens afgörande, därvid Fullmäktige i 
tjänstens erhällande förordade Bankkommissarien Biom . 
hvilken jämväl sedermera den 23 päföljande oktober  ̂
utnämnd tili bankkommissarie vid k ontoreti Björneboi»

För äterbesättandet af bankkomissarietjänsten l Jo® 
suu uppförde Direktionen ä förslag i första rummet • 
sören vid kontoret i Tammerfors A. L. R. LöfgreQ,^^ 
andra rummet Kassören vid kontoret i Björneboig, 
sofiemagistern A. F. Timgren samt i tredje rummet 
sören vid kontoret i W iborg V. R. Petrelius. Uti ®  
dänig hemställan af den 20 december 1907 insände 
fullmäktige handlingarna i ärendet tili K e j s e r l i g a  bena  ̂
hvarvid Fullmäktige tili tjänstens erhällande torora 
Kassören Löfgren.
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Sedän Kejserliga Senaten den 4 april 1907 förordnat 
bankkomissarien vid Bankens kontor i W iborg K. Basi- 
*er att förestä direktörsbefattningen pä extra stat i Ban- 

«ens Direktion tili dess frägan angäende ombildandet af 
^enna tjänst tili ordinarie blifvit afgjord, förordnade Bank- 
ullmäktige den 17 i sagda april mänad dävarande Bank- 

«omimssarien vid kontoret i Björneborg E. Enqvist att,
, aknadt frän den 1 päföljande maj, förestä kontoret i W i- 

Prg under den tid Bankkommissarien Basilier enligt om- 
ormälda förordnande är ledamot at Direktionen.

Efter det Bankkomissarien Enqvist blifvit förordnad 
tt: under förenämnda tid förestä kontoret i W iborg, för- 
rdnade Bankfullmäktige den 7 maj 1907 Kassören vid 

£°utoret i Björneborg Ä. F. Timgren att tillsvidare förestä 
atikkommissarietjänsten vid sistnämnda kontor.

Sedän Bankkomissarien Enqvist den 1 juni 1907 ut- 
amnts tili bankkommissarie vid kontoret i Tammerfors, 

pä grund af förenämnda förordnande förestod kon- 
19(?7 * Wiborg, förordnade Bankfullmäktige den 17 juli 
 ̂ ' andre Kamreraren vid hufvudkontoret C. A. F. Lin- 

de  ̂ ^restä kontoret i Tammerfors, räknadt frän 
Ori  ̂ september, sälänge Bankkommissarien Enqvists för- 

önande att förestä kontoret i W iborg fortfar. 
c,e].. Tjänstledighet dels för sjukdom dels för enskilda an- 
-  «genheter har under ifrägavarande tid ätnjutits af före- 

ndarene för nedannämnda kontor nämligen: 
a. .. * Kuopio O. Wallenius frän den 16 mars tili den 16 

*i samt frän den 8 tili den 24 augusti; 
i Björneborg E. Enqvist frän den 8 april tili den 8 m aj;

Jan ^  Gripenberg under juni mänad samt frän bör-
augusti tili sin död den 2 november;

 ̂ 1 Nikolaistad V. 0. Gadding frän den 1 juli tili den
september;

den }  Petersburg K. O. Lindberg frän den 23 juli tili 
\ september;

°ch f  Joensuu E- Broms frän den 13 juni tili den 12 juli 
f an 11 oktober tili mänadens slut; 

tiu ] 1 tavastehus B. E. Sundgren frän den 17 augusti 
ien  31 i samma mänad;

1 Michel K. G. Äkesson frän den 16 juli tili mä-
ens utgäng;

ti]] 1 1 Jyväskylä I. O. P. Ruotzi ftän den 27 september 
aen 25 november; samt 

j^ets 1 Uleäborg E. Rehnbäck frän den 16 december tili
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Bankdirek
tionen.

Finska spra- 
kets använd- 
ning i bank 

förvaltnin- 
gen.

Under förenämnda ledigheter hafva enligt Bankfull
mäktiges förordnanden bankkommissariebefattningarna i 
regeln förestätts af kassörerne vid resp. kontor.

För öfrigt har under sommaren semesterledighet be
viljats föreständarene för kontoren pä en mänad, hvar- 
jämte en del af bemälde föreständare af Direktionen pä 
ansökan tilldelats kortade tids ledighet, dock icke utöfver 
en vecka för gängen.

20 §.
Sedän Bankfullmäktige den 13 december 1906 för

ordnat Öfverkamreraren i Banken Arthur Broberg att un
der tvä. mänader förestä ett genom förre ordföranden i 
Direktionen K. T. A. 'YVegelius’ utnämning tili senator 
ledigblifvet direktörsämbete, förordnade Bankfullmäktige 
den 22 februari 1907 Öfverkamreraren Broberg att fort
farande handhafva sagda direktörsämbete tills därom annor- 
lunda kan vara förordnadt.

Den 20 februari 1907 utnämnde Hans Kejserliga Ma
jestät ledamoten ä extra stat i Direktionen Bankdirektö
ren Clas Herman von Collan tili ordförande i Bankens 
Direktion.

I anledning af Bankfullmäktiges den 22 mars 190? 
därom gjorda framställning förordnade Kejserliga Senaten 
den 4 päföljande april Bankkommissarien vid kontoret J 
W iborg Kaarlo Basilier att förestä direktörsämbetet ä extra 
stat tili dess frägan angäende ombildandet af sagda tjänst 
tili ordinarie blifvit afgjord.

21 §.
Sedän Bankfullmäktige den 19 november 1906besluti| 

-att Fullmäktiges skrifvelser där efter skulle affattas jäm^ä 
-pä finska spräket samt att Bankfullmäktiges dävarand® 
ordförande skulle uppmana Direktionen att taga und?1 
öfvervägande möjligheten af en ökad användning af sag1-a 
spräk i bankens skriftvexling, hafva Bankens D irektio» 
och Bankfullmäktige i sin skriftvexling sinsemellan 
som Bankfullmäktige i ali sin skriftvexling användt ^  
och svenska spräken jämsides. A f Bankens kontor ^  a 
en del användt svenska och en annan del, tili antalet fyr  ’ 
finska spräket i sin brefvexling med Direktionen. t

Den 21 oktober 1907 beslöto Bankfullmäktige a
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fullmäktiges protokoll därefter skulle affattas pä finska, 
a hvilket spräk jämväl Bankfullmäktiges skriivelser sedän 
dess expedierats.

Uti Landtdagens skrifvelse af den 1 oktober 1907, 
hvilken ankom tili Bankfullmäktige i slutet af derpäföl
jande december mänad, meddelades att Landtdagen uppdra- 
|pt ät Bankfullmäktige att vidtaga sädana ätgärder att 
hnska spräket frän den 1 januari 1908 blefve Finlands 
-°anks förvaltnings- och bokföringsspräk samt att vaka 
ueröfver att, i den män nya sedlar för Finlands Bank till- 
verkas, finska spräket ä desamma beredes främsta rummet 
° ch att sedlarna af olika valör göras tillräckligt olika hvar-
andra.

Yid den 31 december 1907 skedd föredragning af 
^endet beslöto Bankfullmäktige meddela Landtdagens 
förenämnda beslut ät Bankens Direktion tili kännedom och 
i°r vidtagande af deraf päkallade ätgärder.

„ Sedän Ständerna den 28 mars 1905 utsett tili Bank- Bankfull- 
uHmäktige Herr F. Stjernvall, Friherre E. G. Paimen mäktiges 

Samt Herrar M. Hallberg och K. J. Stählberg hafva, efter tjänstgöring. 
uet Herrarne Stjernvall och Stählberg utnämnts tili sena- 
0rer och ledamöter i Kejserliga Senatens Ekonomiede

partement, frän 1907 ärs början tili den 18 derpäföljande 
°ktober säsom bankfullmäktige tjänstgjortHerr M. Hallberg,
?asom ordförande, Friherre O. Wrede säsom suppleant för 
^err Stjernvall, Friherre E. G. Paimen samt Herr P. Ah
mavaara säsom suppleant för Herr Stählberg.
.... Vid tillfälligt förfall hafva säsom bankfullmäktige 
Jänstgjort suppleanterne Herrar Bonsdorff, Hjelt, Hälisten,
'loian, Boisman och Polon.

Jämlikt 74 § i Landtdagsordningen af den 20 juli 
k O® förrättades den 18 oktober 1907 vai af Landtdagens 

aiikfulhnäktige och revisorer samt deras suppleanter,
Varvid blefvo valde:

Tili bankfullmäktige: Professorn vid Alexanders Uni- 
^ersitetet Friherre Ernst Gustaf Paimen, Prokuristen vid 
e^trallaget för handelsandelslagen i Finland Heikki Lind- 
°°s, förre Senatorn Alexander Lennart Gripenberg, Pos- 

^ sionaten  Hjalmar Gabriel Paloheimo, Verkställande Di- 
i jtören för ömsesidiga lifförsäkringsbolaget Suomi W il- 

eim Alexander Lavonius och Kommerserädet Gösta Björ-
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kenkeim, af hvilka de tre första voro vaida att deltaga i 
alla ä Bankfullmäktiges handläggning ankommande ärenden.

Tili suppleanter för bankfullmäktige: Tili förste supp
leant Referendariesekreteraren Akseli August Listo, tili 
andre suppleant Handlanden Karl Henrik Renlund, tili 
tredje suppleant Handlanden Juho Santaholma, tili fjärde 
suppleant Lyceilektorn, Filosofiedoktorn Hugo Magnus Jo
hannes Relander, tili femte suppleant Försäkringsinspek- 
tören, Filosofiemagistern Gustaf Onni Immannel Hälisten 
och tili sjätte suppleant Medicinalrädet Gustaf R udolf 
Idman.

Tili revisorer för Banken: Inspektören för handels- 
läroverken Professorn Ernst Jakob Woldemar Bonsdorff, 
Tidningsredaktören Wäinö Alfred Tanner, Grosshandlaren 
Juho Lallukka och Landtbruksrädet Karl Wilhelm Brun- 
crona, samt

tili revisorssuppleanter: tili förste suppleant Direktö
ren för finska affärsmännens Handelsinstitut Kyösti Nestor 
Järvinen, tili andre suppleant Filosofiemagistern Yäinö 
Wuolijoki, tili tredje suppleant Snickaren Jaakko Emil 
Perttilä och tili fjerde suppleant Filosofiedoktorn Arvid 
Neovius.

Efter det omförmälda vai skett sammanträdde Bank
fullmäktige den 21 oktober 1907, hvarvid utsägos tili ord
förande Friherre Paimen och tili viceordförande förre Se- 
natorn Gripenberg.

Härefter hafva vid tillfälligt förfall säsom bankfullmäk
tige tjänstgjort Herrar Renlund, Listo och Relander.

Helsingfors den 15 januari 1908.

Q. E. Paimen. 

Heikki Lindroos. Lennart Gripenberg. H. G. Paloheimo. 

W. A. Lavonius. Gösta Björkenheim.

O. E. Winter.

S u m m arisk  öfversigt

af

Finlands Banks ställning och verksamhet

är 1907.

Sid.
• Finlands Banks ställning ultimo December 1907 . . . . ..2 

llT ^ d ra g  ur Bankens m änadsbilanser...................................... 4
Bankens k a s sa b e stä n d ...................................................................5

’ „ kassaomsättning......................................................... 5
• Resultatet af Bankens verksamhet är 1907 ........................ 6
■ Innestäende v instm edel...................................................................6



2

I. Finlands Banks Stalinit

A k t i v a.

Metallisk valuta för sedelulgifning.

Metallisk kassa:
finskt guldm ynt...................................... 16.302,120 —
ryskt och utländskt guldmynt . . . 8,750,648 84

320,796 95
guld hos m yntverket............................. 19.166 98 25,392,732 77

Finskt silfvermynt...................................... 1,805,192 50
Obligationer ä, utländskt mynt . . . . 27,591,299 78
Kontokuranter i u tlandet........................ 57,903,196 26
Banksedlar och kuponger ä utländskt

m y n t ................................................ 216,297 07
Vexlar ä utländskt mynt i portfölj . . 2,198.450 34

Utestäende fordringar.

Vexlar ä finskt mynt i portfölj . . . 54,655,880 92
24,168,678 97

5,700 23
Pä, kassakreditiv utestä,ende................... 4,960,41499

Öfriga tillgängar.

28.053 17
K opparm ynt................................................ 69,027 97
Obligationer ä finskt m y n t ................... 168,278 —
Diverse räkningar...................................... 16,069 83
Protesterade inhemska vexlar . . . • 15,244 03
Saldo af upplupna rä n tor ........................ 218,815 38

1,739,755:46
In v e n ta r ie r ................................................ 100 — 1,739,855 46

Summa Fmk

115,107,l®8

83,.,790,675

2,255,3̂

_|205 ,lf>3 187

u,t«mo December 1907.

3

P a s s i v a.

anfordran betalbara förbindelser:
Utelc

l£l£lest. 

itlaest.

°pande sed la r ........................ . .
postrem issvexlar...................
inyisningar pä, kontoret i S:t

P etersb u rg ......................................
upp- och afskrifningsräkn. med

Statsverket......................................
pä upp- och afskrifningsräkn. med 

a n d r a ......................................
^eP°nerade vexlar inkasseradt . 

atsläneammiteter innestäende .°ötok
verse:
8Pon,

Uranter i utlandet 
äkninga

erade vinstmedel.

257,021 79
95,026,745

!

11,023 70 268,045 49

27,825,798 95

6,780,112 67 34,605,911 62
171,551 83

6,247 21
994,559 42
518,708 05 1,691,066 51

| 7,789,470 65 139,381,239 27;

TUndfond
°nd, hvari ingär värdet a f bankfastigh . 

“ • invent. m ed  1,739,855: 46

il»y ° nerade vinstmedel . . 

öei'mnfdeU,tgifn • 115,107,168: 72
r  eSer 

/ e ( V n..u,Sifva
f ' • ■ 40,000,000: -

ciflcerf?n spe- 
förhi , 6 a v ista

^ t i elseT i kas,, , he'-Uj

155,107,168: 72 

139.381,239: 27 

2,153,885: 01 141,535,124: 28

®nad sedelu tg ifn ingsrätt . 13,572,044: 44

25,000,000

31,739,855 46 56,739,855

5,032,092

46

94

Summa Fmk I —1201,153,187]67
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Hi. Bankens kassabeständ.

Ultimo Dec. 1906. Ultimo Dec. 1907.
finskt guldmynt . . . .  Fmk 16,372,410: — Fmk 16,302,120: — 
ryskt och utländskt guld

mynt ....................................  10,156,530: 83 „ 8,750,648: 84
omyntadt guld . . . .  „ 220,416: 22 „ 320,796: 95

silfver. . . . „ 12,573:49 „ 28,053:17
finskt silfvermynt . . . „ 1,515,556: 25 „ 1,805,192: 50

» kopparmynt . . .  „ 79,447: 27 „ 69,027: 97 
banksedlar och kuponger

ä utländskt mynt . . „ 201,409: 47 „ 216,297: 07
Bankens egna sedlar .  . „  284,112,596: — „ 240,114,134: —

Fmk 312,670,939: 53 Fmk 267,606,270: 50

IV. Bankens kassaomsättning.

^otalomsättningen pä kassaräkning utgjorde
är 1907 i debet och kredit tillsammans Fmk 1,964,991,388: 17.

Fördelad pä de skilda kontoren var denna omsättning:
Vld hufvudkontoret i Helsingfors . . . . . Fmk 949,959,382: 78
Vld kontoret i W ib o r g ............................. n 207,228,054: 19

„ „ A b o ................................. • r» 112,612,606: 03
„ S:t Petersburg . . . . • n 110,768,817: 85

»» n „ B jö r n e b o r g ................... • • rt 100,803,572: 90
T» „ T am m erfors ................... rt 96,708,489; —
■» n „ K o t k a ............................. • rt 85,564,186: 66
y> „ N ik o la is ta d ................... n 69,406,109: 75
>» n „ U le ä b o r g ........................ n 55,625,198: 84
» r „ K u o p io ............................ rt 37,845,659: 95

„ „ Sordavala ........................ • • n 36,389,545: 46
r> „ S:t M ich e l........................ • • n 35,789,483: 87

” v> „ T a v a s te h u s ................... • n 25,371,182: 24
■»

n „ J o e n s u u ........................ n 20,870,840: 61
■» rt „ Jyväskylä ........................ • • n 20,048,258: 04
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V. Resultatet af Bankens verksamhet. 
Kredit.

Tntressen ä inhemsk utläning. Fmk 3,991,052: 
„ „ kontokuranter i ut

landet . . .
„ „ obligationer . .

A g i o ......................................
Provisioner.............................
Pä osäkra fordringar influtit

2,925,175: 98 
1,053,907: 95 

728,632: 19 
91,552: 65

128,474: 33 Fmk 8,918,795:

Debet.

Löner och a r v o d e n ...................Fmk 593,486: 40
P ension er......................................
Bankfullmäktiges arvoden och

expenser .................................
Diverse omkostnader . . . .
Tili osäkra fordringar öfverförda:

Bankens till- 
godohafv. hos 
Haller, Söhle
& C:o . . . Fmk 2,281,474: 50 
af inhemska
fordringar . n 60,909: 39 „ 2,342,383: 89 Fmk 3,226,703: 05

Bankens nettovinst är 1 9 0 7 : ................................. .......  5,692,092: 94
Fmk 8,918,795799

Af nettovinsten har öfverförts: 
tili reservfonden motvärdet af är 1907 inköpta
ba n k fa stigh eter .................................................... Fmk 660,000: —
tili vinstmedelsräkningen............................................  5,032,092: 94

32,116: 67

29,964: 30 
228,751: 79

VI. Innestäende vinstmedels räkning.

Ultimo Dec. 1906 in n estä en d e .............................Fmk 17,789,470: 65
Är 1907 tillk om na....................................................  „ 5,032,092: 9i

Fmk 22,821,563: 59
Är 1907 har öfverförts tili reservfonden . . . „ 10,000,000: _

Fmk 12,821,563: 59
deraf för statsändamäl d isp on era d e ...................  „ 7,789,470: 65
och od ispon erade....................................................  „ 5,032,092: 94



1908. II Ld. —  U. B.

B a n k u t s k o t t e t s  b e t ä n k a n d e  
N:o 2 i anledning af verkställd gransk
ning af Finlands Banks tillständ och 
förvaltning under är 1907.

Utskottet har verkställt den i landtdagsordningen 
foreskrifna granskning af Finlands Banks tillständ och 
förvaltning under är 1907 och därvid genomgätt bank
fullmäktiges berättelse, fullmäktiges protokoll och skrif- 
Velser, bankrevisorernes berättelser m. fl. handlingar samt 

vid föredragningen af bankfullmäktiges berättelse i 
andtdagen afgifna yttranden.

I särskilda fall har utskottet af bankförvaltningen 
erbällit muntliga och skriftliga upplysningar.

Under det är, som granskningen af bankens tillständ 
och förvaltning denna gäng omfattar, har i Finlands 

auks räntepolitik tydligen afspeglat sig den ansträngda 
PeQningeställning, som hos oss liksom annorstädes gif- 
Vit är 1907 sin prägel.

Finlands Banks räntesatser förblefvo fem är nästan 
Örändrade. Sädana som de fastställdes den 8 februari 

fVi^ ° Ĉ  senare den 18 maj 1903, bibehöllos de ända 
februari mänad sistlidet är.
Märkas bör att äfven i utlandet diskonträntan sär- 

ldt under ären 1902— 1905 förblef tämligen oförän-

Bankutslmttits betänkande N:o 2.

Räntepoli-
tiken.
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drad. Sedelbankernas diskonto i Europas viktigaste pen- 
ningecentra var i ärligt medeltal under de senaste ären 
följande:

1902 1903 1904 1905 1906 1907 
Amsterdam . . . 3,oo 3,40 3,24 2,68 4,n 5,io
B e r l i n ....................  3,32 3,84 4,22 3,82 5,15 6,03
L o n d o n .............  3,33 3,75 3,30 3 ,oi 4,27 4,93
P a r i s .................3,oo 3,oo 3.oo 3,oo 3,oo 3,46
St. Petersburg . 4,56 4,50 5,38 5,64 7,27 7,12 
W i e n ................  3,55 3,50 3,50 3,70 4,33 4,90

Öfverallt medförde den stegrade affärsverksamheten 
under är 1906 med sig en tillknappning af penningetill- 
gängen samt förhöjning af diskontot och, dä den ökade 
affärsverksamheten är 1907 följdes af en kris, stego ränte
satserna isynnerhet mot slutet af äret i högre grad än 
sedän ärtionden.

Mindre än annorstädes hade ökad liflighet pä affärs- 
verksamhetens oinräde värit att iakttaga i Finland. Dock 
kännetecknades ären. 1906 och 1907 äfven här för liflig 
handel och delvis äfven stegrad företagsamhet. Säsom 
bankutskottet vid 1907 ärs landtdag framhöll i fräga om
1905 och 1906 ärs räntepolitik, kräfde äfven en försik- 
tig bankpolitik redan är 1906 att räntesatserna icke ned
sattes. En ränteförhöjning kunde dock med afseende & 
den öfver hufvud rikliga penningetillgängen är 1906 icke 
ifrägakomma.

Men är 1907 höjde Finlands Bank redan den 26 
februari sinä räntesatser med en half procent och den •> 
november följde äter en och den 26 november en tredj0 
förhöjning med samma belopp. Orsakerna tili dessa för- 
höjningar antyda Bankfullmäktige i sin berättelse.

Beträffande den första förhöjningen af den 26 fe" 
bruari 1906 har framhällits att den ej päkallades af de» 
dävarande penningeställningen. Sakläget synes i själfv» 
verket dä värit sädant, att om än penningeknapphet p

Finlands Banks reglemente. 3

en del hali kunde iakttagas, tillgängen pä andra häll 
t- o. m. var riklig. Dä privatbankerna emellertid tili 
följd  af ömsesidig konkurrens samtligen höjde deposi- 
tionsräntan tili 5 % , kunde t. o. m. för en del af dem 
svärigheter uppstä i fräga om placering af de rikligt in- 
flytande depositionerna. Insättningarna i privatbankerna 
ökades nämligen under är 1907 med Fmk 59,8 milj. och 
utgjorde:

ultimo december 1906 425,643 milj. Fmk.
» „ 1907 485,467 „ „

Okningen af privatbankernas depositioner framkal- 
ade i sin män en stegrad företagsamhet. Byggnads- 

verksamheten fortgick i oförminskad, ja  tili och med 
1 förökad grad och nya företag grundades, hvilka kräfde 
rätt betydande kredit.

Förhöjningen af privatbankernas inläningsränta och 
inlands Banks däraf föranledda förhöjning af diskontot 
ade mähända kunnat undvikas, om de privatbanker, 

s°m hade riklig penningetillgäng, genom förmedling af 
en bör s eller pä annat sätt kunnat öfvertaga nägon del 

de bankers placeringar, som ledo af penningeknapp- 
..e '̂ Men sädana som förhällandena hos oss gestalta sig, 
f 1. det Finlands Bank som har att afhjälpa penninge- 

risten genom län och rediskontering.
Ställningen var därför i slutet af februari 1907 sädan, 

^^nfands Bank tili följd af ökad efterfrägan pä pengar 
^ an en af privatbankerna nödgades höja diskontot, oak- 
ac‘ t penningetillgängen i andra privatbanker fortfarande 
ar riklig.

Lange hade emellertid en förhöjning af räntesat- 
^®rna i ingen händelse kunnat uppskjutas. De äfven 

s oss i och med den stigande konjunkturen stegrade 
r ets- och varuprisen, den ökade importen af förnöden- 

^etsartiklar och exportens aftagande hade i hvarje fall 
° rr eller senare ledt tili förhöjning af räntesatserna.
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Är 1907 var skillnaden mellan landets import 
ock export större än nägonsin förr, importen öfversteg 
nämligen exporten med 114 miljoner Fmk. Detta för- 
anledde sä stor efterfrägan pä utländska valutor, att 
de under är 1907 minskades i synnerligt hög grad.

Privatbankernas utländska växlar och kontokurant- 
iordringar utgjorde:

1906 ultimo december 37,634 milj. Fmk.
1907 „ „ 23,492 „
Skillnaden var alltsä 14,142 milj. Fmk.

Y id  samma tid ökades privatbankernas kontokurant- 
skulder i utlandet kännbart. De utgjorde:

1906 ultimo december 5,529 milj. Fmk.
1907 n „ 10,627 „ v
Skillnaden var säledes 5,098 milj. Fmk.

Inalles hade privatbankernas balans tili utlandet 
försämrats med öfver 19 milj. Fmk.

Samma efterfrägan pä utländsk valuta gjorde sig 
under ärets lopp gällande i Finlands Bank. Bankens 
utländska fordringar, som är 1906 hade vuxit ansenligt 
(ultimo september utgjorde de 102,879 milj. Fmk) min' 
skades under senare hälften af 1907 i anmärkningsvärd 
grad. De utgjorde:

1906 ultimo december 96,185 milj. Fmk.
1907 n januari 93,287

» februari 91,971 J?
n mars 92,860 »

>7 n april 94,617 n

» maj 93,519 n j?

T) juni 96,845 n »

n juli 69,765 n

r> augusti 98,444
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1907 ultimo semtember 98,927 milj. Fmk.
„  n oktober 95,483 „ „
„ „ november 88,479 „
„ „  december 87,909 „  „

Privatbankernas inhemska utläning ökades under 
1907 i högre grad än allmänhetens placeringar i dem 
bllväxte. Bankernas inhemska växlar, län, kassakredi
tiv- och kontokurantfordringar utgjorde:

1906 ultimo december 42 7,427 milj. Fmk.
1907 „ „ 547,877 „
Skillnaden var säledes -120,450 „

Likasä steg Finlands Banks länerörelse vid slutet 
af 1907 högre än under föregäende är. Den utgjorde:

1905 ultimo december 55,661 milj. Fmk.
1906 „ „ 63,557 „ „
1907 „ „ 83,790 „

I synnerhet är denna stegring af utläningen märk- 
ar under de sista mänaderna af senaste är, beroende 
örnämhgast pä den kredit privatbankerna tagit i anspräk 
0s finlands Bank. Privatbankernas skuld i län och 

rediskonteringar tili Finlands Bank utgjorde:

1906  ultimo december 6,390 milj. Fmk.
1907 „ januari 8,568 „ „

»  * februari 10,994 „ „
„ „ mars 10,905 „ „
„  » „  april 9,489 „  „

» » maj 9,273 „ „
n juni 6,929

» juli 5,569
„ augusti 7,087
„ september 8,697
„ oktober 14,811
„ november 19,669
„ december 21,137
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Dessutom diskonterades i Finlands Bank ett antal 
af privatbankerna utfärdade depositionsbevis. Deras 
belopp utgjorde är 1907:

ultimo januari . . . .  406,955 mark

77 februari . . . . .  605,564 Vt

n mars . . . . . .  565,125 77

77 april . . . . . .  704,427 77

n maj . . . . . . .  1,043,202 ;;
n juni . . . . . .  1,034,710 »

ff juli . . . . . . .  583,712 n

•n augusti . . . .  765,159 >5

V september . . . .  1,443,300 77

n oktober . . . .  923,170 77

r> november . . . .  961,482 n

77 december . . . .  930,187 77

Genom ökningen af bankens utläningsrörelse och
minskningen af de utländska valutorna sjönk Finlands 
Banks obegagnade sedelutgifningsrätt vid  slutet af är
1907 synnerligen lägt. Frän att hafva utgjort 36,278, 
35,121 och 33,392 miljoner i slutet af 1903, 1904 och 
1905, hade den obegagnade sedelutgifningsrätten redan 
i slutet af 1906 nedgätt tili 31,330 miljoner. Detta ned- 
gäende fortfor under är 1907, sälunda att den obegag
nade sedelutgifningsrätten utgjorde:

ultimo j anuari . 29,746 milj. Fmk
t» februari . 27,340 77 >7

n mars . . . 26,564 n 77

>7 april . . . 29,565 n 77

» maj . . . . 27,316 n 77

n juni . . . . 29,125 n »»

77 juli . . . 35,250 n 77

77 augusti . 34,896 77 77

>7 september . 33,044 >7

oktober . 23,572 V 77

77 november . . 15,751 n 77

n december . . 13,572 n 1)
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I  synnerhet framträder ur de senast anförda siff- 
rorna med tydlighet den tryckta penningeställning, 
som i slutet af 1907 tvungit bankens styrelse att höja 
räntesatserna.

Den affärskris, som är 1907 utbröt i utlandet, äter- 
verkade äfven omedelbart pä Finlands Bank, i det att 
bankens äldsta ombud i Hamburg firman Haller, Söhle
& C:os betalningsinställelse förorsakat banken en bety
dande förlust.

Bankens revisorer skrifva härom i sin revisionsbe- 
rättelse angäende bankens förvaltning är 1907: „Sär- 
skildt har i öfvervägande tagits den stora, tili Fmk 
2-281.474: 50 uppgäende öfverföring tili osäkra fordrin
gar, som förorsakats af firman Haller, Söhle & C:os be
talningsinställelse. Denna oväntade, för Finlands Bank 
sä kännbara förlust hade icke kunnat pä förhand ens 
anas, hvarför bankens förvaltning icke i detta samman- 
hang kan beskvllas för oförsiktighet eller annan under- 
lätenhet.4*-

Utskottet medger att tili försvar för den ät firman 
Haller, Söhle & C:o lemnade krediten kan anföras det 
förtroende sagda firma ända tili senaste tid synes i Tysk- 
land ätnjutit. Ä fven Tyska Riksbanken led förlust ge- 
110111 firmans konkurs. Och ännu den 9 februari 1907 
gäfvo tvä af Tysklands främsta privatbanker, pä direk
tionens för Finlands Bank förfrägan, de bästa rekom- 
^endationer för Haller, Söhle & C:o. Den ena beteck- 
'tlar firman säsom en bankaffär, hvilken ätnjöt stort för
troende och mäste anses otvifvelaktigt fullgod för sinä 
förbindelser. Den andra säger att firman anses vara 
^Örniögen och solid, men omnämner att den uppgifves 

afva fastläst betydande summor i industriella inrättnin- 
gar. stort antal andra uttalanden gifva äfven vid
kauden att firmans obeständ i Tyskland kömmit ovän-
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tadt för bankverlden därstädes. Men ä andra sidan sy
nes det som om den kredit, firman alltid ätnjutit frän 
Finlands Banks sida, i hög grad bidragit tili dess an* 
seende äfven i dess hemland.

Firman Haller, Söhle & C:o, en för ungefär 75 är 
sedän grundad bankiraffär, var en af de fä utländska 
ombud, som banken hade redan dä den kom under 
landtdagens garanti och värd.

Bankens tillgodohafvande hos firman uppgick vid 
utgängen af de skilda ären tili följande belopp:

Ar 1865 Fmk 2,517,571: 98 Ar 1886 Fmk 1,640,487: 96
r> 1866 M 688,917: 50 n 1887 77 725,692: 83
n 1867 >5 2,329,121: 74 n 1888 77 923,063: 76
n 1868 n 5,029,983: — n 1889 » 1,114,492: 30
n 1869 n 5,013,285: 73 1890 n 420,195: 21
n 1870 n 5,850,819: 75 n 1891 n 663,188: 19
77 1871 n 8,712,545: 38 1892 7> 295,665: 45
n 1872 77 8,094,623: 89 n 1893 7? 658,774: 40
n 1873 » 8,161,895: 43 1894 1,206,915: 75
n 1874 » 7,927,306: 43 1895 77 1,134,976: 09
n 1875 » 3,779,990: 15 77 1896 77 2,481,411: 76
n 1876 77 5,829,030:25 n 1897 n 2,276,917: 23
v> 1877 » 505,009: 68 V 1898 77 2,025,467: 70
n 1878 n 621,804: 50 Y) 1899 77 1,616,129: 80
n 1879 n 3,417,075: 93 n 1900 n 1,864,494: 28
n 1880 5? 8,690,532: 02 n 1901 n 906,264: 29
77 1881 6,875,592: 56 n 1902 V 1,676,469:20

V 1882 >? 1,614,346: 71 n 1903 77 1,794,490: 41
n 1883 n 2,013,180: 93 n 1904 n 2,240,989: 73
n 1884 M 1,281,012: 46 n 1905 n 2,638,130: 06
77 1885 n 752,631: 38 J? 1906 n 2,445,537: 16

Störst var bankens tillgodohafvande i början af 
1870-talet. Är 1871 har äfven bankens förvaltning) 
med afseende ä de stora belopp, banken hade tili godo
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hos Haller, Söhle & C:o, enligt hvad af 1872 ärs landt- 
dagshandlingar framgär, med firman träffat den öfver
enskommelse, att den skulle hos Vereinsbank i Ham
burg, för bankens fordran ställa säkerhet tili ett belopp 
af Fmk 3,650,000 (==2 miljoner Hamburger banco). Och 
i juni 1881 har med Haller, Söhle & C:o träffats det 
aftal att firman för sin skuld tili Finlands Bank, sä- 
vidt denna öfversteg fyra miljoner finska mark, skulle 
ställa särskild säkerhet. Men efter 1881 har bankens 
tillgodohafvande icke vidare uppgätt tili detta belopp. 
Och därefter har Finlands Bank heller icke, fränsedt de 
Vanliga ärliga kreditförfrägningarna, skridit tili nägra 
särskilda försiktighetsätgärder beträffande firman. Dock 
hade ätminstone den stora förändring, som i afseende ä 
firman inträffade är 1904, säsom ur bankfullmäktiges 
berättelse framgär, äter kunnat föranleda banken tili syn- 
öerlig försiktighet.

Den säkerhet i doktor Martin Söhles arfvingars an- 
svarighet för skulden, hvartill Bankfullmäktige i sin 
berättelse hänvisar, synes enligt de meddelanden, ut
skottet frän bankförvaltningen erhällit, blifva betydligt 
Uundre, än m anhoppats; en öfverenskommelse har frän 
sagda häll erbjudits, enligt hvilken en tiondedel af be
loppet skulle erläggas. I lyckligaste fall kommer han
hen sälunda, dä dividenden frän firinans konkurs upp- 
skattas tili 9 °/o, att kunna päräkna en femtedel af sin 
fordran.

Oaktadt Finlands Bank nu första gängen lidit en större 
förlust pä sinä utländska korrespondenter, har bankens 
förvaltning däri i hvarje fall anledning attupptaga frä
gan om denna del af bankens verksamhet.

Säsom i bankfullmäktiges berättelse framhälles, har 
, aQkens förvaltning äfven vid antagandet af nytt ombud 
1 Haller, Söhle & C:os ställe tili behandling förehaft frä- 
§an, huruvida icke banken pä de orter, där banken har 
större belopp placerade, borde oka antalet korrespondenter.



10 1908. II Ld. —  U. B.

Öfverenskom- 
melse om 
ackord.

Öfverföring 
tili osäkra 

fordringar.

Bankens fa- 
stighetsköp.

I öfverensstämmelse därmed hafva bl. a. tvä af Tysklands 
främsta privatbanker antagits tili bankens korrespon- 
denter.

Utskottet är äfven öfvertygadt därom att den nu 
inträffade förlusten skall föranleda bankens förvaltning 
att iakttaga den största varsamhet beträffande dess kor- 
respondenter i utlandet.

I  sin inhemska länerörelse har banken under är
1907 träffat aftal om ackord angäende ett belopp af 
Fmk 5,025.

Tili osäkra fordringar hafva är 1907 öfverförts sam
manlagdt Fmk. 60,909:39. Härvid bör särskildt nämnas 
ett belopp af Fmk. 20,000, som öfverförts tili osäkra 
fordringar tili följd  af den förlust, banken lidit genom 
en för banken okänd, sedermera försvunnen person "Wil
helm Tijsskos bedrägeri. Nämnde Tijssko hade af ban
ken fätt ett län i Fmk. 20,000, mot pant af Tiflis stads
5 %  obligationer, hvilka emellertid sedermera befun- 
nos stulna och dödade.

Utskottet har icke kunnat undgä att fästa sin upp- 
märksamhet vid frägan om inköp af fastighet för kon
toret i W iborg. Säsom af bankfullmäktiges berättelse 
och protokoll framgär, har den 2 oktober 1907 fattats 
beslut om att för sagda kontor inköpa en gärd och den 14 
oktober om uppförande därstädes af en nybyggnad. D& 
dessa beslut hafva gällt, det förra ett belopp af 575,000 
mark och det andra pätagligen ungefär en half m iljon  
mark, synes det enligt utskottets mening hafva värit 
anledning att underställa frägan den dä samlade landt
dagens och dess bankutskotts afgjörande.

Bankfullmäktige vädja i sin berättelse tili bankut- 
skottets vid 1904— 1905 ärs landtdag uttalande därom
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att de större afdelningskontoren vid tillfälle borde förses 
med lämpliga fastigheter. Utskottet erkänner äfven den 
däri uttalade tanken vara fullt berättigad. Men för dess 
förverkligande kunde äfven jämförelsevis smä tomter vara 
tillfylles. Dä tomterna omfatta 2,350 och 4,400 m2, sä
som de nu i W iborg och Kuopio inköpta, kunna de 
svärligen säsom sädana med fördel begagnas för bankens 
räkning. Hyrorna för den i W iborg köpta fastigheten 
uppges visserligen nu motsvara 4 ä 5 %  pä köpeskil- 
tingen, men efter nybyggnadens tillkomst torde säsom 
ärshyra för bankkontoret böra beräknas ätminstone 25,000 
mark för att komina tili 5 °/o det i gärdsaffären insatta 
kapitalet. Ett stort landsortskontor, sädant som det i 
V ib org , där diskonteringarna stiga högre än i Helsing
fors och hela omsättningen är den största, näst den i 
hufvudkontoret, har visserligen behof af en rymlig lokal 
och dennas förseende med goda hvalf ställer sig dyrt. 
-Men äfven med mindre uppoffringar, än de i Wiborg, 
borde ändamälet tili fulla kunna uppnäs. Där i brist pä 
en fullt lämplig mindre tomt en större sädan mäste in- 
köpas, kunde man tänka sig att endast en del däraf an- 
vändes för bankens räkning, den öfriga försäldes.

I 3 § af sin berättelse framhälla bankfullmäktige, Inspeldim af 
att de uppmanat diskontkommitteernas ledamöter vid landsortskon- 
afdelningskontoren att en gäng i mänaden verkställa toren" 
föreskrifna inventeringar vid kontoren. Pä samma gäng 
°muämnes, att bankens direktion under är 1907 verk- 
ställt inspektioner vid fyra landsortskontor. Dä banken 
lQalles har fjorton lansortskontor, kunde visserligen en 
ln-Spektion af dem alla under hvarje är frän hufvudkontorets 
Sl.da bli i nägon män besvärlig, men i alla händelser 
VjUe bankutskottet anse en sädan hvarje är skeende 
XQspektion af kontoren för sä viktig, att bankförvaltnin-


