
H elsingfors 1909. V ihtori Kosonens Boktryckeri.

Finlands Landtdags Bankfullmäktiges

BERÄTTELSE

tili

Landtdagens Bankutskott

omfattande äret 1908.

H els in g fors , 1909.
Finska Litteratursällskapets tryekeri.



I jen väldsamma kris ä penningemarknaden, som pä hösten 
7“* är 1907 tog sin början i Nordamerikas Förenta Sta- 
I61' ocb inom kort tid gjorde sig gällande äfven i Europa, 
fade vid ärsskiftet ännu icke hunnit mildras. Äret 1908 
lngick sälunda med exceptionellt höga räntesatser eller 

ett bankdiskonto i London af 7 ° / o >  i Berlin af 
Va % , i Köpenhamn af 8 %  o. s. v.

_ Men säsom fallet plär vara i länder med rikare eko- 
|i0ttiiska resurser varade den finansiella krisen i Europas 

ufvudländer icke länge. Redan under ärets första mä- 
hade diskonträntan i England gätt ned frän 7 °/0 tili 

~ /o, i Frankrike frän 4 %  tili 3 °/0, i Tyskland frän 
' 2 %  tili 6 % , och inom förra hälften af äret hade 

^ v ik t e n  pä den europeiska penningemarknaden blifvit 
a äterställd, att de vid lialfärsskiftet gällande räntesat- 
êrna i dessa länder af resp. 2 1/2 °/0, 3 °/0 och 4 °/0 blefvo 
?stäende tili ärets slut. Och den starka depression, som 

i a de industriella och kommersiella omrädena ätföljde den 
^ausiella krisen samt tili hvilken hvarjehanda farhägor 
J(. 1 krigiska förvecklingar jämväl bidrogo, framkallade tili 

rned en ymnig tillgäng pä ledigt kapital ä de euro- 
1 eiska börserna.

I värt land har det förflutna äret utmärkts af en 
I^JU gäende penningeknapphet. I hufvudsak framkallad 
ste» ^en ^hemska kapitalbildningen icke hallit jämna
de^ •ra8(  ̂ placeringar, som ägt rum i järnvägsbyggna- 
j j* ■' 1 nya industriella företag och utvidgningar af gamla, 
tai ^  y§Snader i städerna m. m., samt att utländskt kapi- 
kn 10 under flere är tillförts landet, skärptes denna 

*PPhet ytterligare genom den ovanligt stora import, 
be+ i äSt rum under hösten 1907 och hvaraf en stor del 

alades först under 1908, äfvensom af den minskade

Inledcmde 
öfversigt af 
penninge

marknaden.
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Dispositionen 
af vinstmed- 

len.

behällning den förnämsta exportartikeln, trävarorna i följd 
af vikande pris nnder 1908 lämnade.

Lyokligtvis blef ärets skörd i allmänhet bättre än 
man i följd af en sen vär och en synnerligen torr för- 
sommar vägat hoppas. Och dä importen af ntländska 
artiklar af flere orsaker minskades samt den rikliga pen- 
ningetillgängen i utlandet i förening med de där rädande 
läga räntorna pä penningemarknaden föranledde ntländskt 
kapital, om ock blott i mindre skala, att söka sig place- 
ring härstädes, aftog under senare halfäret i nägon män 
penningeknappheten äfven hos oss.

Emellertid har den ekonomiska verksamheten i lan
det ogynnsamt päverkats, förutom af de sämre konjunktu- 
rerna pä världsmarknaden, af en ovanligt liten vattentill- 
gäng i vara vattendrag, som försvärat flottningen af skogs- 
alster samt verkat mer eller mindre oförmänligt pä pro- 
duktionen vid de flesta vattenverk, äfvensom af den fort- 
sättningsvis ofta upprepade ofreden pä arbetsmarknaden. 
Följder af dessa förhällanden hafva bland annat värit, att 
konsumtionsförmägan i landet gätt ned, att omsättningen 
hos köpmännen förminskats, att antalet konkurser ökats 
och att insättningarna i sparbankerna och handelsban- 
kerna börjat aftaga.

Synnerligen glädjande är det därför att landet vid 
slutet af äret, om ocksä pä jämförelsevis härda villkor, 
lyckats erhälla ett utländskt län.

Att Finlands Bank under ärets förra hälft, dä pen
ningeknappheten var större, i högre grad än tidigare an- 
litats af flertalet af de i landet opererande privatbankeru8, 
är naturligt. Bankens tillgodohafvande hos desamma mo* 
beviljade Iän och rediskonterade växlar utgjorde vid ärets 
början 21,993,420 mark och steg den 30 juni tili 24,618,960 
mark, men hade den 31 december nedgätt tili 8,312,09» 
mark.

Oaktadt sälunda en lindring af penningeknappbeteI1 
hos oss under ärets senare mänader förmärkts, kan peI1' 
ningeläget likväl icke ännu betraktas säsom närmelseVis 
tillfredsställande. Och otvifvelaktigt är att med det eko* 
nomiska lifvets fortsatta utveckling ökade legitima k ra 
skola ställas pä landets centrala och enda sedelutgifvand® 
bankinstitut. Att Finlands Bank vore vä l rustad för a 
möta dessa kraf kan knappt pästäs. E n jämförelse eine' 
lan bankens bilanser per ultimo December 1907 och 19" 
utvisar, att bankens mest likvida tillgängar, valutan  ̂
dess sedelutgifningsrätt, under fjoläret minskats med o ro
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^ring 14 i/2 miljoner mark eller rätteligen 2 4 1/ a miljoner 
öiark, enär uti bilansen för ultimo December 1908 bland 
nänanda valutor ingär Bankens under sagda är i utlandet 
|lPptagna tillfälliga kreditiv ä 10 miljoner mark, som för- 
aHer tili betalning under instundande April. Härtill kom- 

Mer ännu, att privatbankernas utländska tillgängar i obli- 
§&tioner och kontokurantfordringar frän ultimo December 
 ̂ tili ultimo November 1908 nedgätt med omkring 

i V2 miljoner mark. Med afseende ä dessa omständig- 
eter anse sig Bankfullmäktige böra framhälla önskvärd- 

neten af att Finlands Banks fonder fortfarande ökas, samt 
^  i sädant syfte föreslä. att reservfonden äfven denna 
Sang likasom senaste är förstärkes med beloppet af Ban- 

ens ärsvinst.



Utländskt 
kreditiv för 
jpenninge- 

bristens af- 
hjälpande.

Särskilda af Bankfullmäktige handlagda ärenden.

E huru Finlands Banks räntesatser vid utgängen af 
är 1907 voro ansenligt höjda, försvagades Finlands BanK 
ställning allt fortfarande under början af är 1908. V 
höga räntesatserna försvärade visserligen uppkomsten a 
nya affärsföretag, men kunde öfverhufvud icke mmsK 
redan existerande affärers kreditbehof, hvilket tvärtoi» 
de fiesta fall var i stigande. Tili Bankens försämra 
ställning medverkade i sin män särskilda omständighete > 
bland annat 'exportens synnerligen ofördelaktiga läge, 10 
dan däremot importen, tili följd af ökad konsumtion san» 
föregäende ärs ganska medelmättiga skörd, samtidigt 1 
git.Att Finlands Banks tillgängar under sädana förhällande 
starkt anlitades var naturligt, isynnerhet som pnvatban 
nas utländska tillgodohafvanden väsentligen reducerats o 
utsikt tili gynnsammare exportförhällanden icke elrei- 
nos. Härtill kom ännu att, enligt meddelande frän ^  i 
serliga Senaten, af de 20,000,000 mark, hvilka det 
finska statsverket att utbetala tili ryska riksskattkam . 
ren säsom vederlag för militära utgifter under ären g 
och 1907, icke mindre än 15,000,000 mark skulle er â^ (j0
i rysk eller annan utländsk valuta, hvilken Banken eo ^  
stäila tili statsverkets disposition. Härjämte var de't 
nolikt att Bankens utländska valutor under är 1908 koi»‘ 
att tagas i anspräk jämväi för betalningen af annuite i 
för st-atslänen, hvilka annuiteter vanligen bestndts 
statsverkets egna tillgodohafvanden i utlandet. 0cli

Under öfvervägande af dessa omständighetei ^  
med afseende därä att Finlands Bank äläg att, s

möjligt, tillhandahälla landet dess behof af utländsk valuta, 
beslöto Bankfullmäktige, i enlighet med Direktionens 
därom gjorda förslag, den 12 mars 1908 tili Hans Kej
serliga Majestät i underdänighet hemställa att regeringen, 
lned stöd af 19 § i reglementet för Finlands Bank af den
19 februari 1895, mätte för förstärkande af Bankens me
tallisia kassa pä Landtdagens vägnar garantera ett ut
ländskt län ä tio miljoner mark att äterbetalas inom 
tvä är, samt att Senaten mätte bemyndigas ä regeringens 
vägnar afgifva denna garanti äfvensom vidtaga de ätgär
der, hvilka för kreditivets upptagande befunnos nödiga.

Sedän Hans Kejserliga Majestät bifallit tili sagda 
fiamställning, uppdrog Kejserliga Senaten ät Direktionen 
för Finlands Bank att ä finska statens vägnar uppgöra 
f-ftal angäende omförmälda kreditiv, hvarvid Senaten för- 
behöll sig rätt att stadfästa villkoren för kreditivet. Se
dän Direktionen fullgjort omförmälda uppdrag aflät den- 
®amma den 8 april 1908 tili Finansexpeditionen i afseende 
a vederbörlig faststäiielse en den 6 i samma mänad dag- 
tecknad afhandling, medels hvilken Stockholms Enskilda 
■°ank förbundit sig att tili Finlands Banks förfogande 
jäällä ett kassakreditiv ä 7,200,000 kronor under ett ärs 

d- Y id den 9 i sagda april mänad skedd föredragning 
5;; ärendet fann Kejserliga Senaten godt stadfästa om- 
örniälda afhandling.

Tili följd af detta kreditiv, hvarä intet behöft utta- 
gas> utgjorde under fortsättningen af äret Bankens obe- 
gagnade sedelutgifningsrätt dä den var som lägst, den 15 
J^ni, 22,220,000 mark, och har det sälunda icke blifvit 
Nödigt tillgripa den uti 18 § af Finlands Banks regle- 
^lente omnämnda ätgärd för provisoriskt ökande af se-

elutgifningSrätten.

2 §•
Sedän 1907 ärs Landtdag beslutit för järnvägsbygg- Anskaffandet 

ader upptaga ett utländskt amorteringslän tili nominelt af  ett stats- 
JQlopp motsvarande en annuitet under 56 ärs tid af Iän.
> 50,000 mark samt benyndigat regeringen att eventuelt 
ftskaffa det närmast erforderliga behofvet i form af län 

la  kort tid, meddelade Kejserliga Senaten uti bref af den 
j .. Januari 1908 att stadfästelsen a£ Landtdagens beslut 
u aijn d et vore att emotse i den närmaste framtiden ocli 
IjPpdrog j anledning häraf ät Finlands Bank att ofördröj- 

gen vidtaga ätgärd om ästadkommande af ett konsor-
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tium, hvilket ätoge sig anskafiandet af sagda statslän. 
Sedän förfrägningar gjorts ä särskilda hali sarat tidigare 
gjorda anbud afslagits säsom för landet ofördelaktiga, an- 
togs den 17 december 1908 ett frän England inkommet 
anbud ä ett 4 1/ 2 °/0 län, hvilket öfvertogs af ett konsor- 
tium, bestäende af firman G. J. Hambro & Son i Lon
don, Swiss Bankverein, Aktiebolaget Stockholms Etan- 
delsbank, Stockholms Enskilda Bank och Yereinsbank i 
Hamburg samt af Finlands Bank, Föreningsbanken i Fin
land och Kansallis-Osake-Pankki. Bankfullmäktiges hitho- 
rande utlätanden äro intagna uti Bankfullmäktiges proto
koll för den 23 och 24 april, den 5 och 20 novem ber 
samt 17 december 1908.

3 §.

Uti den berättelse Bankfullmäktige afgifvit tili 
Bankutskottet angäende Finlands Banks verksamhet under 
är 1907 har beträffande Bankens ombuds i Hamburg, fir
man Haller, Söhle & C:o betalningsinställelse anförts bl. 
a., att enligt tysk lag afliden persons rättsinnehafvare 
under fem ärs tid, räknadt frän dödsdagen, äro ansvariga 
för de skulder, hvilka uppstätt under den aflidnes lifstid. 
Pä grund häraf vore sälunda, efter förre delegaren i fir
man Haller, Söhle & C:o Doktor Martin Söhles i april 
1904 timade fränfälle, icke blott firmans nuvarande del- 
egare, utan äfven Doktor M. Söhles arfvingar, af hvilka 
endast en efter fadrens död kvarstätt i firman, ansvariga 
för det belopp af firmans gäld, hvilket förefanns vid Dok' 
tor M. Söhles fränfälle. Enär detta var förhällandet med 
en stor del af Finlands Banks fordran hos Haller, Söbl®
& C:o, eller med sammanlagdt Emk. 1,366,118: 67, an- 
modade Banken sitt befullmäktigade ombud i Hamburg» 
Doktor Nolte, att, jämte det Bankens hela fordran Rmk- 
1,938,401: 10 bevakades uti Haller, Söhle & C:os seder
mera tili konkurs upplätna bo, kräfva af Doktor M. Söh
les rättsinnehafvare, förenämnda belopp ä Emk. 1,366,11°' 
67. Dä emellertid jämväl andra Haller, Söhle & G:os for* 
dringsegare pä enahanda grund hos bemälda rättsinnehai' 
väre gjort enahanda anspräk tili belopp, hvilka vida öi' 
verstego den kvarlätenskap Martin Söhles arfvingar on>" 
händertagit, hade domstolen i Hamburg tillförordnat en s. 
,,Nachlassverwaltung“ för utredning och slutlig likvidation
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af boet. Enligt af boets utredningsman uppgjorda företeck- 
uingar uppgingo sterbhusets tillgängar tili Emk. 432,751: 
27 samt skulderna tili Emk. 1,184,126: 92, uti hvilket 
sistnämnda belopp Finlands Banks fordran icke med- 
räknats.

Eedan vid tiden för Doktor M. Söhles fränfälle om- 
händerhades af firman Haller, Söhle & C:o större delen eller 
•*yoak. 1,000,000 af Finlands Banks fordran säsom deposi- 
tion, beträffande hvars fortbeständ sedermera likasom ti
digare öfverenskommits mänatligen. Pä grund af bl. a. 
sistanförda omständighet ansägs Bankens fordran, för sä- 
Vldt den gjordes gällande emot Doktor Söhles arfvingar, 
yara stridig, och dä en längvarig rättegäng med ätföl- 
Jande dryga kostnader ställdes i utsikt, hafva Bankfull
mäktige, med hänsyn äfven tili sterbhusets däliga ställ- 
nillg och sedän särskilda sakkunniges utlätanden inför- 
8kaffats, efter att hafva afslagit tidigare gjorda anbud, 
ljutligen godkänt ett anbud ä 130,000 Eeichsmark, med 
f^anken förbehällen rätt att härjämte kräfva dividend för 
uela sin fordran frän Haller, Söhle & C:os konkursmassa. 
^a  tili det sälunda af sterbhuset uppburna beloppet läg- 
§ ,s de numera approximativt kända dividenderna frän 
rialler, Söhle & C:os konkurs* kommer Finlands Bank att 
€rhälla sammanlagdt nägot öfver 400,000 finska mark eller 
l?ngefär 18 o/ 0 af sin fordran hos sagda firma. Detta 
arende har handlagts vid Bankfullmäktiges sammanträden 

eQ 23 maj, 16 och 28 september samt 14 november.

4 §•

Uti skrifvelse af den 10 november anmälte Direktio- Finlands 
a^11 ® anclue de l’Union Parisienne i Paris erbjudit sig Banks ut- 
So Vara Einlands Banks ombud i Paris pä samma villkor, ländska om- 

®fverenskommits med Bankens dävarande ombud i bud. 
s k T ^ d .  Emedan sagda bank, hvilken kort förut an- 
tid r  ^  finska statsverket ett 16 miljoners län pä kort 
Oj dlsponerar öfver omkring 71 miljoner francs egna 
rik i Sa,mt räknas tili de förnämsta bankinstituten i Frank- 
tttäk ^a v̂a Bankfullmäktige den 11 november 1908 befull- 

'tigat Direktionen att antaga äfven Banque de l’Union 
‘ Hsienne tili Finlands Banks ombud i Paris.
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5 §.

Besiämnin- Enligt beslut af den 26 november 1907 hafva föl-
gar angäende jande räntesatser tillämpats vid Bankens länerörelse: 
Bankens ve- 6 1/ 2 procent vid diskontering af rena affärsvexlar
xel- och läne- äfvensom bankdepositionsbevis med en löptid icke öfver- 

rörelse. 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 x/2 rocent för hypotekslän och kassakreditiv mot 

pant af guld och silfver, finska statsverkets och Finlands 
Hypteksfören gs 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 pant 
af annat slag.

Inträdesafgiften för kassakreditiv beräknades efter 
7 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 dittils 
förfarits, utan afseende ä vexlarnes beskaffenhet beräkna 
dessa sistnämnda satser för vexlar, som rediskonterades 
af privatbankerna.

Den 7 augusti 1908 beslöts att diskonträntan för sä
dana rena affärsvexlar och enskilda bankers depositions
bevis, hvilka hade en löptid af tre mänader eller därun- 
der, skulle sänkas tili sex procent samt för affärsvexlar 
och depositionsbevis med längre löptid tili 6 1/ 2 p r o c e n t ,  

hvaremot diskonträntan för vexlar af andra slag äfven
som läne- och kassakreditivräntan skulle bibehällas vid 
det förra.

Den 19 september sänktes räntesatserna tili f ö l j a n d e  

belopp, hvilka sedermera tillämpats vid Bankens Iän0' 
röreise:

5 lj2 procent vid diskontering af rena affärsvexla? 
och uppsagda bankdepositionsbevis med en löptid icke oi- 
verstigande tre mänader;

6 procent för enahanda vexlar och depositionsbevis 
med längre löptid än tre mänader ända tili sex mänader >
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6 1/2 procent vid diskontering af öfriga vexlar obe
roende af deras längre eller kortare löptid;

5 i/jj procent för hypotekslän och kassakreditiv mot 
Pant af guld och silfver, finska statsverkets och Finlands 
Hypoteksförenings ä utländskt mynt lydande samt med 
statsgaranti försedda obligationer samt utländska obliga- 
tioner, utfärdade af stater eller försedda med statsgaranti;

6 procent för hypotekslän och kassakreditiv, hvilkas 
säkerhet utgöres af andra slags obligationer, depositions
bevis och inteckningar; samt

6 ' / 2 procent för hypotekslän och kassakreditiv mot 
aktier.

Bestämningarna angäende inträdesafgiften för kassa
kreditiv, länetiden för kreditiv och Direktionens rätt att i 
törekommande fall vid diskontering af vexlar, hvilka icke 
aro att betraktas säsom rena affärsvexlar, tillämpa de för

affärsvexlar gällande satser samt att beräkna dessa 
Slstnämnda satser för vexlar, som rediskonterades af pri- 
v.atbankerna, hafva bibehällits oförändrade sädana de va- 
rit vid ärets början.

6 §•
.. Ar 1908 hafva Bankfullmäktige handlagt inalles 6 Ätgärder, 
ärenden, angäende anständ med betalning, akord och som angä en- 
andra slags lättnader, för hvilka ärenden närmare redo- skilda perso- 
Sj°rts i protokollen af den 10 februari, 12, 24 och 25 ners förbin- 
^ars samt den 16 april. Pä framställning af Direktionen delser tili 
^afva Bankfullmäktige den 31 december 1908 förordnat, Banken. 
?tt särskilda Bankens tillgodohafvanden tili ett belopp af 
^alles 504,820 mark skulle tili osäkra öfverföras. Där- 
Jäinte hafva Bankfullmäktige bifallit tili afskrifning helt 
° cb hället af en del tidigare för osäkra förklarade fordrin
gar) utgörande sammanlagdt 8,594 mark 85 penni.

7 §•
Den uti Finlands Banks reglemente päbjudna revi- 

r 0ri af Bankens förvaltning för är 1907 har förrättats af 
aödtdagens bankrevisorer under mars och april rnäna- 
®r är 1908. I enlighet med revisorernas tillstyrkan hafva 
ankfullmäktige i stöd af stadgadena härom i bankregle- 

g entet ä Landtdagens vägnar den 7 april 1908 meddelat 
,, ankdirektionen ansvarsfrihet för Bankens förvaltning 
llQder är 1907.

Revision af 
Finlands 
Bank.



12

Granskning 
af Bankens 
länerörelse.

Inventerin
gar: 

a) vid huf
vudkonto

ret.

h) vid kon
toren i 

landsorten.

8 §.
Hvarje mänad hafva Bankfullmäktige pä grund af 

Bankens böcker och räkenskaper samt rapporterna frän 
afdelningskontoren verkstält sädan granskning af Bankens 
rörelse och utläning, som i 2 § af den för Fullmäktige 
utfärdade instruktion angifves. För öfrigt hafva Bank
fullmäktige jämväl hvarje mänad genomgätt Bankdirek
tionens memorialprotokoll för nästföregäende mänad.

9 §•
I enlighet med föreskriften i 40 § af gällande bank

reglemente hafva Bankfullmäktige verkställt inventering 
af hufvudkontorets kassahvalf och samtliga" kassor äfven
som läne- och säkerhetshandlingar samt depositioner, hvil
ket skett den 7, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 19 och 25 novem
ber. Det vid sagda inventering konstaterade resultat, 
hvilket delgifvits Bankdirektionen, har värit med Bankens 
böcker öfverensstämmande.

Beträffande Bankens afdelningskontor hafva Bank
fullmäktige, pä samma gäng förordnanden för de af Full
mäktige utsedda diskontledamöterne utfärdats, jämväl an- 
modat desse att en gäng i mänaden pä tider, som de 
själfva funne för godt att i hvarje fall särskildt bestärnma, 
verkställa föreskrifna inventeringar vid kontoren. 

Dessutom hafva o inspektioner verkställts: 
vid kontoret i Abo den 21— 23 januari af t. f. Bank

direktören Basilier;
v id  kontoret i  Jyväskylä den 27 april a f B ankdirek

tören Järnefelt;
vid kontoret i Uleäborg den 3— 6 maj af t. f. Bank

direktören Basilier;
vid kontoret i Nikolaistad den 7— 8 maj af t. i- 

Bankdirektören Basilier;
vid kontoret i W iborg den 10— 12 juni af t. f. B ank

direktören Basilier;
vid kontoret i Joensuu den 24— 26 september af 

f. Bankdirektören Basilier;
vid kontoret i Sordavala den 26—29 september ai 

t. f. Bankdirektören Basilier; „
vid kontoret i Kuopio den 4—5 december af t. *■ 

Bankdirektören Basilier; samt
vid kontoret i S:t Michel den 7— 8 december af 

f. Bankdirektören Basilier.
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Säsom inventeringsman för kontorets i S:t Peters- c) vid kon- 
burg kassor har fungerat Chefen för finska passexpeditio- toret i S:t 
nen verklige Statsrädet Friherre Th. Bruun och säsom Petersburg, 
'iennes suppleant Rättegängsbiträdet vid samma ämbets- 
Verk Kollegiirädet H. J. Helenius.

10 §.
Efter hand som förslitna sedlar tili hufvudkontoret Förbränning 

inkommit och tili större antal samlats, hafva Bankfull- af  förslitna 
Qiäktige lätit genom tillkallade fruntimmer uppräkna det sedlar. 
befintliga förrädet af dylika sedlar, hvilka därefter för- 
0ränts uti den i Bankens ekonomiebyggnad inrättade 
^gn. Uppgifter om sälunda förbrända sedlar ingä uti 
^ankfulimäktiges protokoll för den 11, 13 och 15 januari,

13, 16 och 19 maj, 3, 5, 8 och 12 september samt 
’ > 16, 18, 20 och 23 november 1908.

H  §•

Sedän Bankfullmäktige den 17 juli 1907 beslutit att Frägan om
11 pristäfian skulle anordnas för erhällande af en i konst- utstyrseln af 
^'jigt afseende tillfredställande utstyrsel af Bankens nya Bankens nya 
.lar, utsägo Bankfullmäktige den 18 januari 1908 tili sedlar. 

tr lsdomare för sagda täfian Professor G. Nyström och 
^ andlanden M. Hallberg, hvilka af Bankens Direktion 

rtill föreslagits, samt därjämte Friherre E. G. Paimen, 
la ~?*6kten Armas Lindgren och Öfverkamreraren i Fin- 
tipf ® ank A. Broberg. Emedan täflingen icke lämnat 
ti f re( ŝtällande resultat, har afgörandet af frägan uppskju- 

cs tdl är 1909.

12 §.
j-j. , ,^ ti Landtdagens skrifvelse af den 30 oktober 1908 Finlands 

^elades Bankfullmäktige att Finlands Banks odispo- Banks odis- 
g^l ade vinstmedel för är 1907, utgörande 5,032,092 mark ponerade 
be -penn  ̂ skola öfverföras tili Bankens reservfond, hvilket vinstmedel. 
tili l'1- Bankfullmäktige meddelats Bankens Direktion 

ännedom och efterrättelse.
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Ätgärder rö
rande kon- 

torslokalerna 
och Bankens 
fastigheter; 
a) Kotka.

b) Jyväs
kylä.

13 §.
Uti skrifvelse ai den 30 april 1908 amnälte Direk

tionen att för Finlands Bank yppats ett synnerligen lämp- 
ligt tillfälle att köpa en tomt i Kotka stad, N:o 19 vid 
Alexandersgatan, hvilken tomt var fördelaktig i sä mätto 
att ä densamma, enär byggnaderna nyligen nedbrunnit, 
icke funnos nägra för Bankens behof olämpliga sädana. 
Tomten erb jöds Banken för ett pris af 20,000 mark af Ak
tiebolaget F. A. Collin och var tomtens storlek 2,265 
kvadratmeter. Emedan det gjorda anbudet säväl be
träffande priset som öfriga omständigheter syntes vara 
i mänga afseenden fördelaktigt anhöll Direktionen om be- 
myndigande att ät Finlands Bank inköpa sagda tomt för 
omförmälda pris, förbehällande sig, för den händelse att 
sagda framställning komme att bifallas, rätt att framdeles 
tili Bankfullmäktige inkomma med förslag tili bebyggan de 
af tomten. Beträffande sistnämnda omständighet fram- 
höll Direktionen att hyresaftalet för kontorets nuvarande 
lokal är gällande ända tili är 1921, men att enär hyra» 
för lokalen är jämförelsevis lag, det icke skulle möta svä
righeter att innan hyreskontraktets utgäng fä lokalen öf* 
verläten ät annan hyresgäst.

Y id den 7 maj .1908 skedd föredragning af ärendet 
biföllo Bankfullmäktige tili Direktionens omförmälda fraffi' 
ställning. .

I  anledning af att hyran för Finlands Banks kon
tors lokal i Jyväskylä stad höjts tili ett enligt Direktio
nens äsigt oskäligt belopp, anhöll Direktionen om be' 
myndigande att, för erhällande af lokal i egen gärd, för 
Bankens räkning inköpa Häradshöfdingen A. Aejua®' 
laeus’ egande gärd och tomt N:o 37 i sagda stad, hvilkeö 
fastighet erbjudits tili salu för ett pris af 42,000 mark-

Vid den 28 september 1908 skedd föredragning a 
ärendet funno Bankfullmäktige skäligt bifalla tili sagd^ 
framställning, men dä Landtdagens Bankutskott uti sit 
tili Landtdagen den 3 i samma mänad afgifna betänkand® 
N:o 2 angäende Finlands Banks förvaltning och tillstän 
under är 1907, yttrat att Bankfullmäktige hade haft aD' 
ledning att underställa ett liknande ärende Landtdage^s 
och dess Bankutskotts afgörande, hvilket betänkand 
Landtdagen godkänt, beslöto Bankfullmäktige sända v* 
rektionens omförmälda skrifvelse jämte densamma a  ̂
följande handlingar tili Bankutskottet för vidtagande af sa 
dan ätgärd, hvartill ärendet kunde föranleda.

15

Uti skrifvelse af den 10 päföljande oktober an- 
^älte Bankutskottet att, enär det gälde användandet af 
ett Jämförelsevis ringa penningebelopp, Bankutskottet icke 
ansett ärendet vara af sädan beskaffenhet att detsamma 

0Î  . underställas Landtdagens pröfning, därä Bankfull
mäktige den 15 i sagda mänad bemyndigade Direktionen 
a t för Bankens räkning köpa sagda fastighet för omför- 
^läida pris.
i I  enlighet med Direktionens därom gjorda förslag c) Uleäborg. 
1 F^yndigade Bankfullmäktige den 10 februari och 7 maj

08 Direktionen att anväda sammanlagdt 2,377 mark 50 
1 Tn” » utförande af särskilda remontarbeten ä Bankens 

Uleäborg stad egande gärd.
|... Sistnämnda dag beviljade Bankfullmäktige jämväi d) Kuopio. 
_oi reparationer ä Bankens gärd i Kuopio ett belopp af 

mark.
Uti skrifvelse af den 15 april 1908 föreslog Direktio- e) Wiborg. 

f ö a Bankens i W iborgs stad egande gärd mätte ut- 
särskilda nödiga reparations- och ändringsarbeten i 

°. lghet med af Professor G. Nyström uppgjorda ritnin- 
a f1 9samt a t̂ för sagda ändamäl finge användas ett anslag 
Ho ,0(^  mark. Därjämte framhöll Direktionen att ge- 
b li?  Ĉen föresiagna ätgärden byggnadens fasader skulle 
de Va enbctligare än förut samt att lokalerna i byggna- 
jj. n’ sedän förbättringarne blifvit utförda, komme att af- 
fuVl a hyror. Tili sagda framställning biföllo Bank-
uu«iäktige den 16 april 1908.

]j0 ^edan Professor G. Nyström uppgjort ritningar och 
„n.adsdförslag tili den byggnad, som var afsedd att 

s ja  ̂ Bankens tomt i Wiborg, hvilket kostnadsför-
^PPgick tili 580,000 mark, beviljade Bankfullmäktige 

belo i Un* *^08, Pa framställning af Direktionen, sagda 
v«ed!w-^Ör byggnadens uppförande, hvarjämte Direktionen 
befu rätt atfc * mindre detaljer af arbetet, dä sädant 
sfn/iSnes ändamälsenligt, afvika frän den i ritningarna 

adfasta planen.
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bafv -r skyddande af kontoren i W iborg och S:t Michel Bevakningen 
HatPa Vl^ a§its särskilda ätgärder, och har Kejserliga Se- af kontoren 
Vili6?  därom gjord framställning den 4 maj 1908 be- *; IViborg och 
viJ i ajislag för anställande af en extra poliskonstanel S:t Michel. 

kontoret i Wiborg.



Kassörernas
handkassor.

Anslag för 
extra biträ

den.

Emedan det belopp af 50,000 mark, som enligt därom 
meddeladt förordnande högst finge innestä uti biträdande 
vexelkassörens vid Bankens kontor i Tammerfors kassa, 
visat sig vara för rörelsen otillräkligt, hafva Bankfulb 
mäktige, pä framställning af Direktionen, den 11 januari
1908 fastställt det högsta tillätna beloppet i nämnda kassa 
tili 75,000 mark.

A f enahanda anledning blef genom B ankfullm äkti- 
ges den 14 december 1908 fattade beslut högsta beloppet 
af kassörens vid kontoret i Björneborg handkassa höjdt 
frän 100,000 mark tili 125,000 mark.

Emedan vexlingen af ryskt mynt vid Bankens kon- 
tor i W iborg är för är i hög grad ökats samt i synnerhet 
under sommarmänaderna tilltagit sä mycket att kassören 
icke kunde pä ett tillfredsställande sätt betjäna allmän- 
heten, föreslog Direktionen att vid sagda kontor skulle in' 
rättas en vexelkassa för vexling af ryskt mynt under juni, 
juli, augusti och september mänader är 1908 samt att för 
aflönande af vederbörande kassör mätte ur Bankens me- 
del beviljas ett anslag af 200 mark i mänaden. Tili denna 
framställning biföllo Bankfullmäktige den 16 april 1908, 
och fastställdes den 7 maj 1908 högsta beloppet i sagda 
vexelkassa tili 100,000 mark, hvarjämte i följd af den 
provisoriska vexelkassans inrättande högsta beloppet aj 
ordinarie kassörens handkassa sänktes frän 200,000 tili
150,000 mark. .

Uti skrifvelse af den 28 september 1908 anmälte D1' 
rektionen att vexelrörelsen med ryskt mynt vid kontoret 
i W iborg allt fortfarande var sä stor att den för ändaina' 
let under sommarmänaderna inrättade provisoriska kassan 
allt fortfarande eller efter den 1 oktober 1908 bord0 
bibehällas och hemstälde att anslaget af 200 mark i m»' 
naden förty fortsättningsvis mätte beviljas. Bankfullmä#' 
tige biföllo den 28 september 1908 tili sagda framställning-

16 §.

I  anledning af Direktionens därom gjorda framställ 
ning beslöto Bankfullmäktige den 11 januari 1908 att, 1 
följd af den stegrade vexel- och diskontorörelsen vid Ba . 
kens kontor i Tammerfors, tillsvidare anslä 125 mau* 
mänaden för aflönande af ett kontorsbiträde vid sag 
kontor.

17

Samma dag beslöto Bankfullmäktige, enär arbetet vid 
Bankens kontor i Kotka i hög grad ökats, att af Bankens 
^Qedel skulle utbetalas ett anslag af 250 mark per mänad 
l0r aflönande af en extra kontorsskrifvare vid sagda kon
tor tili utgängen af är 1908 samt att i anledning häraf det 
a5|Vode af 125 mark i mänaden, hvilket dittills användts tili 
aflönande af ett kontorsbiträde, skulle indragas. Den 31 
december 1908 beslöto Bankfullmäktige att sagda befatt- 
Qlng skulle bibehällas tillsvidare eller intill dess en ordi- 
Uaiie kontorsskrifvaretjänst komme att inrättas vid kon- 
0ret i Kotka, hvarom Direktionen anmält sig ämna i när- 

Uiaste framtid inkomma med framställning.

17 §.

A f det ä stat upptagna anslaget för beredande af Öfriga an- 
’eQiesterledighet ät Bankens ämbets- och tjänstemän har slagsfrägor. 
^nvändts under ar 1908 E m k '18,8 L2: 53. Bankfullmäktiges 
eslut beträffande dispositionen af semesteranslaget äter- e“ ies er 
anes i protokollet för den 7 maj sagda är.

. Sedän Direktionen meddelat Bankfullmäktige att Di- 5)Pensioner. 
'af n pä..grund af ansökan den 1 februari 1908 bevil- 

afsked ät Öfverkassören vid Einlands Bank I. A. Landt- 
st^n’ ^a v̂a Bankfullmäktige den 10 i samma mänad fast- 
en l ? f vei'kassören Landtmans pension för hans äterstä- 
j Q lifstid tili 7,000 mark om äret. motsvarande hela den 

ed hans innehafda tjänst enligt stat förenade lön. 
tid ^  Fröken Selma Lagerspetz, som efter en längre e) Diskre- 

s tjänstgöring vid Banken i december 1908 afgick frän tionsmedlen 
ankens tjänst, har beviljats en gratifikation af 300 mark.

8 tvänne penningeräknarene och vaktmästaren äfven-
Uj, , yaktmästarebiträdet vid kontoret i S:t Petersburg hafva 
M  iskretionsmedlen tillagts sedvaniiga gratifikationer tili 

en och nyäret tili ett belopp af sammanlagdt 330 rubel. 
ken vaktmästaren vid sagda kontor A. Wasiljeff, hvil- 
1 f vf r . en längvarig verksamhet i Bankens tjänst den 
1HäH1'Uari ^908 afgick frän sin befattning, hafva Bankfull- 

 ̂ J|?.e beviljat en gratifikation af 150 mark.
^akf „essutom har af ifrägavarande anslag tilldelats öfver- 
l908m? Star-en haulin ett arvode af 400 mark för är
tiu i ’ arjämte Paulin för är 1909 beviljats ett arvodes- 

^tt tili sin aflöning af 33 mark 33 penni i mänaden. 
lboro- kedan Direktionen anmält att de för kontoren i Björne- dj Expense- 

*=> Kuopio och Sordavala bestämda expensemedlen tili medlen.
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e) Anslag för 
Bankens nya 

sedlar.

f) Extra an
slag.

Kcmslistbe- 
fattningen 

för utländsk 
korrespon

dens.

följd af ökad rörelse icke komme att räcka tili för ända
mälet samt att enligt verkställda beräkningar kontoret i 
Björneborg nödgades använda 690 mark 52 penni, kontoret- 
i Kuopio omkring 500 mark ocb kontoret i Sordavala om- 
kring 375 mark utöfver sagda expensemedel, hafva Bank
fullmäktige den 16 april och 14 december 1908 för än
damälet be viljat omförmälda tillskottsanslag.

I enlighet med stadgandet i anm. 8 af den för 
Banken faststälda staten af den 5 mars 1906 hafva 
Bankfullmäktige, med bifall tili Direktionens i ären- 
det framställda förslag, den 31 december 1908 fastställt 
kontorens expensemedel att under är 1909 utgä mea 
följande belopp, nämligen: vid kontoren i Abo, Nikolai
stad och Uleäborg med 1,200 mark, vid kontoren i Björne
borg, Joensuu, Sordavala, S:t Michel, Tavastehus, Jyväs
kylä och Kotka med 1,000 mark, vid kontoret i Kuopi0 
med 1,300 mark, vid kontoret i W iborg med 3,200 mark 
och vid kontoret i S:t Petersburg med 2,500 mark.

Sedän den nämnd, hvilken Bankfullmäktige den 1̂  
januari 1908 tillsatt för att bedöma och prisbelöna de vid 
tallan angäende de nya sedlarna inlemnade projekten, nt" 
fört sitt uppdrag, beviljade Bankfullmäktige den 31 de
cember 1908 ät nämndens utom Banken staende ledamö' 
ter i ersättning för deras besvär 20 mark för hället saiö' 
manträde, ät Arkitekten E. Saarinen __för omarbetande 
eskissritningarna 1,000 mark samt ät Öfverkamreraren A  
Broberg för det hän handhaft sekreteraregöromälen vid 
nämnden 125 mark.

Emedan af Vaktmästaren vid Bankens hufvudkonto1 
K. A. Högström i december mänad 1907 under tjänstgö' 
ring i Bankens lokal pä okändt sätt förkommit Banke»s 
sedlar tili ett belopp af 5,000 mark, hvilken förlust Vak®' 
mästaren Högström kort därpä ersatt Banken, funno Bank 
fullmäktige den 14 december 1908, i enlighet med Dire^ 
tionens därom gjorda framställning, skäligt att med h»# 
syn tili omständigheterna vid denna tilldragelse läta ti 
Vaktmästaren Högström af Bankens medel äterbeta 
4,500 mark.

18 §.

Sedän Bankfullmäktige uti skrifvelse af den 10 ^  
ruari 1908 anhällit att, emedan den ledigblifna kanslist 
fattningen för utländsk korrespondens i Finlands B ank e

«

längre tid komme att förblifva obesatt, den tili sagda tj änst 
hörande hela lönen, räknadt frän den 1 mars 1908, finge 
tillsvidare användas för aflönande af vikarie, har Kejser
liga Senaten den 25 i förstsagda mänad bifallit tili nämnda 
framställning.

19 §.

Den 7 februari 1908 har Kejserliga Senaten utnämnt 
Kassören vid Finlands Banks kontor i Tammerfors A. L. R. 
Löfgren tili bankkommissarie vid Bankens kontor i Joensuu.

Sedän bankkommissarietjänsten vid Finlands Banks 
kontor i Äbo tili följd af förre innehafvaren af densamma 
Hofrädet A. Gripenbergs timade fränfälle blifvit ledig, 
uppfördes af Direktionen pä förslag tili tjänstens äterbe
sättande i första rummet Kassören vid Bankens kontor i 
^bo Werner Wegelius, i andra rummet Sekreteraren i Fin
lands Bank, Yicehäradshöfdingen Max Sabelli samt i tredje 
^nrainet äldre Bokhällaren vid Bankens hufvudkontor, Fi- 
josofiemagistern John Wilhelm Hammaren. Ärendet öfver- 
lananades af Bankfullmäktige jämte underdänig hemställan 

den 29 januari 1908 tili Kejserliga Senatens afgörande, 
därvid Fullmäktige tili tjänstens erhällande förordade Kas- 
?ören Wegelius, hvilken jämväl sedermera den 25 päföl
jande februari blef utnämnd tili tjänsten.

Tjänstledighet dels för sjukdom dels för enskilda an- 
gelägenheter har under ifrägavarande tid ätnjutits af före- 
stai'iclarene för nedannämnda kontor, nämligen:

i Jyväskylä I. O. P. Ruotzi under juni mänad; 
i Uleäborg E. Rehnbäck under juli mänad; 
i Björneborg K. E. Broms under augusti mänad; 
i Kuopio O. Wallenius frän den 10 augusti tili ut- 

gangen a-f samma mänad;
, i Tavastehus B. E. Sundgren, frän den 22 augusti tili 

1 september; o
, i S:t Michel K. G. Akesson frän den 16 augusti tili 
utet af samma mänad;

, i Kotka W . Krogius frän den 9 september tili den 
oktober; samt

j i  S:t Petersburg O. Lindberg frän den 14 september 
den 28 i samma mänad.

Under förenämnda ledigheter hafva enligt Bankfull- 
^aktiges förordnanden bankkommissariebefattningarna i 
egeln förestätts af kassörerna vid resp. kontor.
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Bankkom-
missarietjän-

sterna.
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Diskontkom-
mitteerna.

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 kortare tids ledighet, dock icke utöfver 
en vecka för gängen.
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20 §.
I anledning af att suppleanten vid diskontkom

mitten i Joensuu, Handlanden Kalle Parviainen anmält 
sig förhindrad att deltaga i kommittens arbeten, förordnade 
Bankfullmäktige den 7 augusti 1908 Stationsinspektorn 
Carl Wäinö Aspelund att vara suppleant i sagda diskont
kommitte tili ärets slut.

Tili ledamöter och suppleanter i diskontkommitteern» 
vid Bankens kontor i landsorten utsägos för är 1909 ge
nom Bankfullmäktiges beslut af den 14 december 1908: 

i Björneborg tili ledamöter: Häradshöfdingen, Lag
mannen Theodor Leopold Eck och Kontorsföreständaren 
Claes Gotthard von Rehausen samt tili suppleanter: Vice- 
konsuln Hugo Rosenlew och Stadskamreraren Johan 
Leineberg;

i Joensuu tili ledamöter: Handlanden Wilhelm Hä
mäläinen och Lektorn, Filosofiedoktorn Johan Wilhelm 
Ronimus samt tili suppleanter: Handlanden Johan Pitko 
och Stationsinspektorn Carl Wäinö Aspelund;

i Jyväskylä tili ledamöter: Hofrädet Adolf Wilhelm 
von Zweygberg och Prokuristen Hugo Parviainen samt 
tili suppleanter: Vicehäradshöfdingen Hjalmar Hollmerus 
och Kronolänsmannen Anshelm Rönneberg;

i Kotka tili ledamöter: Vicekonsuln Olaf Biilow och 
Stadskamreraren, Vicehäradshöfdingen Gösta N o r d g r e n  
samt tili suppleanter: Andre Stadsläkaren, M edicinelicen- 
tiaten Viktor Hugo Alfthan och Tullförvaltaren Robert 
Fredrik Wilhelm Staudinger;

i Kuopio tili ledamöter: Häradshöfdingen Frans Os
kar M öller och Politierädmannen Johan Fredrik D ahlström  
samt tili suppleanter: Läneräntmästaren Herman W erner 
Sahlstein och Prokuristen Reino Brunila;

i S:t Michel tili ledamöter: Kommerserädet Carl Fred
rik Pöndinen och Trafikdirektörsassistenten August Fred
rik Granfelt samt tili suppleanter: Kaptenen W o l d e m a i  
Winter och Vicehäradshöfdingen Ernst Edvard R o s e n q v i s t »
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i Nikolaistad tili ledamöter: Kommerserädet Carl Jo- 
an Hartman och Borgmästaren Ivar Wilhelm Hasselblatt 

»amt tili suppleanter: Handlanden Johan Edvard Back
han och Vicekonsuln Lennart Eliel Backman;

i Sordavala tili ledamöter: Häradshöfdingen Karl 
ustaf Berg och Handlanden AVilhelm Sorvali samt tili 

uppleanter Handlandene Ossian Evert Kivinen och 
^ ‘©xander Johan Nissin;
Trr. * Tammerfors tili ledamöter: Kommunalrädet Carl 

uhelm Akerlund och Fabrikanten Oskar Björkell samt 
i „  ^ppleanter: Vicekonsuln Gösta Sumelius och Vice- 

aradshöfdingen Walter Björksten;
□ Tavastehus tili ledamöter: Ingeniören Johan Hen- 

Sa ock Handlanden Anders Gustaf Skogster
mt tili suppleanter: Fabrikanten Gustaf Richard Fält- 
ars ,°ch  Justitierädmannen Gustaf Leonard Idestam; 

a i * Uleäborg tili ledamöter: Kommerserädet Fredrik 
sa .Riekki och Justitierädmannen Torsten Lundberg 

^  suppleanter: Politierädmannen Oskar Gustaf Lau- 
°ch Handlanden Herman Andersson;

Elf 1 W lborS ^  ledamöter: Hofrättsrädet Egid William 
tili Ven8'ren och Konsularagenten Carl Edvin Ekström samt 
liv, .suppleanter: Bokhandlaren Viktor Hovina och Hand
i e n  William Otsakorpi;

U0:pp l A^° tili ledamöter: Kommunalrädet Hans Gustaf 
PetT dt och Politierädmannen. Vicehäradshöfdingen Ernst 
Eivp T  Collan Thome samt tili suppleanter: Handlanden 
Hiili Vilhelm Nylund och Kaptenen Friherre RolfM axi- 

an Carpelan.

21 §.

°rdf" ^ 0n augusti hafva Bankfullmäktige beviljat ät Bankdirek- 
tjäjj ° Ianden i Direktionen Bankdirektören C. von Collan tionen.
. stledighet för enskilda angelägenheter frän den 1 sep- 

er tili den 16 i samma mänad.

22 §.
12 dämlikt 74 § i Landtdagsordningen bestämdes den Bankfull-
i ^  ars 1908 genom lottning hvilka Bankfullmäktige voro mäktiges

att afgä sagda är, hvarvid blefvo utlottade af de tre tjänstgöring.
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fullmäktige, hvilka ega deltaga i alla a Bankfullmäktiges 
handläggning ankommande ärenden, Friherre E. G. Pai
men samt af de tre fullmäktige, hvilka ega deltaga uti 
ärenden, som ankomma ä samtliga Bankfullmäktiges hand- 
läggning, Possessionaten Hjalmar Gabriel Paloheimo.

I anledning af att förre Senatorn Gripenberg, som 
blifvit vald att deltaga i alla ä Bankfullmäktiges handlägg
ning ankommande ärenden, i juni mänad 1908 fiyttade bort 
frän orten, inkallades därefter vederbörande suppleant tili 
Bankfullmäktiges sammanträden.

Yid den 19 september 1908 verkstäldt vai af bank
fullmäktige och revisorer samt deras suppleanter blefvo 
valda:

tili bankfullmäktig att deltaga i alla ä fullmäktiges 
handläggning ankommande ärenden Professorn, Friherre 
Ernst Gustaf Paimen.

tili bankfullmäktig att deltaga uti alla ä fullmäktiges 
handläggning ankommande ärenden för den tid som äter- 
stod för Senatorn L. Gripenberg, Professorn Kaarlo Juho 
Stählberg;

tili bankfullmäktig att deltaga uti ärenden, hvilka an
komma ä samtliga bankfullmäktiges handläggning, Posses
sionaten Hjalmar Gabriel Paloheimo;

tili suppleanter för bankfullmäktige: tili förste sup
pleant Referendariesekreteraren Akseli August Listo; til* 
andre suppleant äldre ledamoten i Lagberedningens andra 
afdelning Jurisdoktorn George Fredrik Granfelt; tili tredje 
suppleant Medicinalrädet Gustaf Rudolf Idman; tili fjärde 
suppleant Försäkringsinspektören, Filosofiemagistern Gu
staf Onni Immanuel Hälisten; tili femte suppleant Lycei 
lektorn, Filosofiedoktorn Hugo Magnus Johannes Relau^ 
der; och tili sjätte suppleant Handlanden Juho Santaholuia, 

tili revisorer för Banken: Inspektören för handels; 
läroverken Professorn Ernst Jakob Woldemar B onsdorff, 
Tidningsredaktören Wäinö Alfred Tanner, Ju ri sk an d i dat6® 
Jonas Castren och Landtbruksrädet Karl Wilhelm Brun 
erona; samt . ,

tili revisorssuppleanter: tili förste suppleant Dire 
tören för finska affärsmännens handelsinstitut, Filosofi0 
magistern Kyösti Nestor Järvinen, tili andre suppleaO 
Snickaren Jaakko Emil Perttilä, tili tredje suppleant J i 
sofiedoktorn Arvid Neovius och tili fjärde suppleant l 1 
ningsredaktören Eero Erkko.

Efter det omförmälda vai skett sammanträdde Ban
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l^buäktige den 21 september 1908, hvarvid utsägos tili 
rdförande Friherre Paimen och tili viceordförande Pro- 

^essor Stählberg.
Vid tillfälligt förfall hafva säsom bankfullmäktige 

janstgjort Herrar Listo, Relander, Hälisten och Idman.

23 §.

Uti en tili Landtdagens Bankutskott afläten skrifvelse Ändring af 
 ̂ den 3 april 1908 föreslogo Bankfullmäktige, pä uti skrif- 18 och 19 §§ 

r ®en närmare anförda skäl, att 18 § i Finlands Banks * Finlands 
6̂§lemente mätte ändras sälunda att det högsta beloppet, Banks regle- 

j^armed Finlands Banks utelöpande sedlar fä öfverstiga mente. 
aQkens valuta för sedelutgifningsrätt, mätte höjas frän 

miljoner tili 50 miljoner mark. 
k Uärjämte föreslogo Bankfullmäktige pä skäl, för 
ke närmare redogjorts uti sagda bref, att 19 § i Ban- 
rätF re8'iemente, enligt hvilken landets regering var be- 
ka ®a?  att ö̂r förstftrkande af Finlands Banks metalliska 
krelr  ̂ Lancltdagens vägnar garantera utländskt län eller 
att o pa högst 10 miljoner mark, mätte ändras sälunda 
iöäl /?ena êns Ekonomiedepartement kunde, pä Bankfull- 
för r|lgeS därom gjorda framställning, berättiga Banken att 
iän fin met£dhska kassans förstärkande upptaga utländskt 

u^an( ŝk kredit tili belopp af högst 20 miljoner

hau 1908 ärs första Landtdag icke hann slutligen
â o. % 8'a dessa ärenden, beslöto Bankfullmäktige den 7 
daf Stl a:&äta en ny skrifvelse i ärendet tili Landt-
f ( w Q? Bankutskott med äterhemtande af allt hvad uti 
^aUd1f-̂ Irinda bref anförts. Denna framställning blef af 
gö dagen godkänd den 22 september, men nädigt af- 

ude i ärendet har ännu ej egt rum.

24 §.

U°ve ®®^an Finlands Landtdag uti skrifvelse af den 2 Revision af 
förm01! uppdragit ät Bankfullmäktige att vidtaga Finlands

revision af Finlands Banks reglemente och tillika Banks regle- 
?rar> n^a förslag tili ändring af bestämningarna an- mente.

ankens sedelutgifning och reservfonden samt om 
°.l shefattningens ä extra stat ombildande tili ett ordi- 

ailQio jambete, beslöto Bankfullmäktige den 7 april 1908 
a Bankens Direktion att förberedande handlägga



24

ärendet. Pä grund af sagda beredning komina Bankfull
mäktige att tili instundande Landtdag jämte särskild skrif
velse öfverlemna förslag tili nytt reglemente för Banken. 

Helsingfors den 8 februari 1909.

E. G. Paimen. 

Heikki Lindroos. K. J. Stählberg. H. G. Paloheimo. 

W. A. Lavonius. Gösta Björkenheim.

G. E. Winter.

B ila g a  t i l i  F in la nds  L a n d t d a  
B a n k f u l l m ä k t i g e s  b e r ä t t e l s e  f ö r
1908.

••
Ofversigt

af

Finlands Banks ställning och verksamhet 

under ären 1907— 1908.

I' BVi Sid.
■*1. nc*s Banks ställning uit. Dec. 1907 ........................................... 2

1 Tabu . » .» « » 1908 ■ ■ ■ ■ ' • ! ■ . '  4 
. a ut'vrisande Finlands Banks ställning vid utgängen af hvarje

JabläqVartal 1907— 1908.............................................................  6
ofver Bankens obegagnade sedelutgifningsrätt vid slutetaf

V Sank arJe mänad 1907—1908 .............................................................. 8
v / ' ^auk6nS kassabeständ vid utgängen af ären 1907—1908 . . . .  9
V*. U,6s ®ns kassaomsättning 1907—1908 ....................................................  10

^ Ity/ 1 atet af Bankens verksamhet 1907—1908 .................................. 11
68 äende vinstmedel 1907—1908 . . . .  ..................................  12



2

I. Finlands Banks

Aktiva.
Metallisk valuta för sedelutgifning.

Metallisk kassa:
finskt gu ldm yn t......................................
ryskt och utiändskt guldmynt . . .
omyntadt g u l d ......................................
guld hos m yntverket............................

Finskt silfvermynt......................................
Obligationer ä utländskt mynt . . . .
Kontokuranter i u tla n d et........................
Banksedlar och kuponger ä utländsk mynt 
Vexlar ä utländskt mynt i portfölj . .

Utestäende fordringar.
Vexlar ä finskt mynt i portfölj
H ypotek slän .............................'
Primitiva l ä n ............................
Pä kassakreditiv utestäende . .

16,302,120
8,750,648

320,796
19,166

Öfriga tillgängar.
Omyntadt silfver . . . .
K opparm ynt.............................
Obligationer & finskt mynt 
Diverse j-äkningar . . . .  
Protesterade inhemska vexlar 
Saldo af upplupna räntor .
Bankfastigheter...................
Inventarier . . . . . .

1,739,755
100

25,392,732
1,805,192

27,591,299
57,903,196

216,297
2,198,450

54,655,880
24,168,678

5,700
4,960,414

46

28,053
69,027

168,278
16,069
15,244

218,815

1,739,855

llö,!07,1

92
97
23
99 83.'79O1$

17
97

83
03
38

46 >2$’

Fmk

^ 'no December 1907.

3

Vid
I*assiva.

'•tel- anfordran betalbara förbindelser: 
Pande s e d la r .............................

■est.

■est.

LStatslfJade vexlar inkasseradt . 
(); ^olsn,. earm'iiteter innestäende . 
.1. ®rse ~??ter i «tlandet . . . .

postremissvexlar . . . 
invisningar pä kontoret 

Petersburg 
upp- och afskrifningsräkn
Statsverket...................

Pd Upp- och afskrifningsräkn 
andra

> 0: ■fäkni
Ö6radn

Oy-.

mgar . . 
vinstmedel

S:t

med

med

Oi
°Ĉ  iiivp.,’, llva|i ingär värdct af bankfastigheter 

ler >«ed . . . .  Smk 1,739,855: 46

257,021

11,023

27.

P0}ier. j .
rcide vinstmedel

» Ä t g ^ t a  för se-

i i  » » „ > “ ' " *  12 
®r of edlar för . 40,000,000: 155,107,168: 72

139,381,239: 27e 'noestäen-
2,153,885: 01 141,535,124:

8e<ielutgifningsrätt Fmk 18,572,044: 44

Fmk

,825,798

780,112
171,551

6,247
994,559
518,708

95,026,745 

268,045

34,605,911

1,691,066
7,789,470

49

62

25,000,000

31,739,855 46

139,381,239

56,739,855

5,032,092

201,153,187167
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II. Finlands Banks

Aktiva.
Metallisk valuta för sedelutgifning.

Metallisk kassa:
finskt gu ldm yn t........................
ryskt och utländskt guldmynt
omyntadt g u l d ........................
gulcl hos myntverket . . . .

Finskt silfvermynt........................
Obligationer ä utländskt mynt .

utla-ndetKontokuranter 1 
Banksedlar och kuponger ä utländskt mynt 
Vexlar ä utländskt mynt i portfölj . 
Olyftadt belopp & kreditiv i utlandet

Utestäende fordringar.

Vexlar ä finskt mynt i portfölj
H ypotekslän .................................
Primitiva lä n .................................
Pä kassakreditiv utestäende . .

16,276,720
7,254,641

251,105
20,070

Öfriga tillgängar.

Omyndat silfver........................
K opparm yn t.............................
Obligationer ä finskt mynt .
Diverse räkningar...................
Protesterade inhemska vexlar 
Saldo af upplupna räntor . .
Bankfastigheter........................
Inventarier.................................

Fmk

1,927,752 06 100 —

23,802,537 73
2,649,998 50

22,966,524 89
39,312,860 91

273,020 36
1,523,201 94

10,000,000 —

51,234,378
22,409,027

1,416
4,720,493

17,683 33
114,498 73
18,030 —

12,480 11
261,739 82
181,527 43

1,927,852 06

100,528.

78,365-3$

. 533,
gl'

| 181:
0

5

“Itimo December 1908.

IPassiva.
^id anfordran betalbara förbindelser:

^öpancle s e d la r ...........................................
» postremissvexlar........................
» invisningar pä kontoret i S:t

Petersburg
upp- och afskrifningsräkn. med 

iHöeo+ Statsverket . . . .
st- pä upp- och afskrifningsräkn. med

. andra .............................
de

” stat°inera^e vexlar inkasseradt . . . 
koot- , neannuiteter innestäende . . .
tlivp,? ranter i u t la n d e t ........................
^  Se rä k n in g a r ......................................

6vitiy i u t la n d e t .................................

270,262

25,738

^ndf(ond

h väri ingär värdet af bankfastigheter' 
^ventarier m e d .....................Fmk 1,927,852: 06

erade vinstmedel

h heilit yaluta för se- 
er«t.öfJS. mnsr • • . 100,528,144: 38 

Utgif e8er Banken
a S6dlar fiSr • 40,000.000: — 140,528,144: 33 
Van. specifice- 

Ooy, % 8 e r  a v i s t a “ f ö r b i n -  
11 ä k  . • • . . .101,787,634: 48 kassa-

0b, 2,616,506: 81 104,404,141: 29

8Baä sedelutgifniugsrätt Fmk 36,124,003: 04

9,965,962

3,682,093
115,411

3,946
1,509,332

225,448

85,989,438 

296,000

13,648,056

1,854,139

' Fmk

25,000,000

36,959,945

06

54 101,787,634
10,000,000

61,959,945

7,679,691

48

|l81,427,271

62

10
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IV. Tablä öfver Bankens obegagnade sedelutgifningsrätt vid 
utgängen af hvarje mänad ären 1907— 1908.

Ar 1906 ultimo December
1907

1908

Januari. 
Februari 
Mars .
April 
Maj .
Juni .
Juli . 
Augusti 
September 
Oktober 
November 
December 
Januari 
Februar 
Mars . 
A pril.
Maj .
Juni .
Juli . 
Augusti 
September 
Oktober 
November 
December

Bankens 
hela sedel
utgifnings

rätt.

164,468,578
161,852,598
160,613,388
161,398,616
163,463,566
162,888,914
165,955,959
169,242,113
168,249,449
169,275,742
164,497,981
156,202,569
155,107,169
154,083,261
151,925,056
145,169,439
147.779.957 
144,051,331 
140,586,269 
143,299,121 
149,230,398
153.952.958 
152,887,516 
148,400,297 
140,528,144

Summa

sedelstock.

:

a p !>»
>-< CO

* “  S"
J.O ®

ES Bl P
P-> c+- P->
Cl> O

SvijC

ObegagnaCl
sedelutgif'

n i n g s r ä t t .

130,752,604
130,602,698
130,752,997
132,055,685
130,938,580
132,931,511
133,548,660
131,763,250
131,418,746
134,026,923
138,630,390
138,630,489
139.381.239
133.966.240 
136,637,867 
130,987,397 
122,993,100 
118,851,452 
116,009,124 
111,093,089 
112,290,780 
111,984,873 
114,537,658 
111,906,121 
101,787,634

2,385,945
1,503,863
2,519,928
2,778,298
2,959,425
2,641,192
3,282,250
2,228,187
1,934,609
2,204,085
2,295,537
1,820,971
2.153,885
1,637.391
1,266,588
2,252,899
2,250,331
1,330,210
1,228,819
1,419,350
1,671,792
2,152,539
2,714,544
2,766,740
2,616,507

STnf-

31,330,02» 
29,746,03? 
27,340,463 
26,564,632 
29,565,56z 
27,316,21! 
29,125.0*9 
35,250,676 
34,896,(#
33,044,73  ̂
23,572,05* 
15,751,109 
13,572,0^ 
18,479,629 
14,020,601
11,929,l43
22,536,526
23,869,668

23,348,335
30,786,6®! 
35,267,626
39̂ 815,546
35,635,31
33,727,436
36,124,003

Ba
nk

en
s 

ka
ss

ab
es

tä
nd
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VII. Resultatet af Bankens verksamhet ären 1907— 1908.

Är Är
1907. 1908.

Zinfi yo. STnf. lii.

Intressen ä inhemsk utläning . . . 3,991,052 89 5,260,730 74
„ „ kontokuranter i utlandet 2,925,175 98 1,543,169 18
„ „ ob lig a tion er ................... 1,053,907 95 1,088,256 81

Agio . . . . 728,632 19 1,295,247 95
Provisioner . . 91,552 65 50,252 22
Pä osäkra fordringar influtit . . . 128,474 33 409,457 82

Summa 8,918,795 99 9,647,114 72

D efoe i.

Löner och arvoden . . 593,486 40 609,303 88
Pensioner . . . . 32,116 67 38,616 67
Bankfullmäktiges arvoden och ex-

29,964 30 18,010 97
Sedeltillverkningen . . . .  . . _ _ 7,641 75
Diverse omkostnader . 228,751 79 187,549 94
Agio (nedskattning af obl.) . — _ 385,285 49

osäkra fordringar öfverförda . . 2,342,383 89 504,300 _
Bankens nettovinst . . . , 5,692,092 94 7,896,406 02

Summa 8,918,795 99 9,647,114 72

nettovinsten har öfverförts:

W11 reservfonden (bankfastigh. kto) . 660,000 — 216,714 40
» vinstmedelsräkningen . . . 5,032,092 94 7,679,691 62


