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Den under socialismens namn och slago:rd skylda, sedan 
åratal förberedda. rent anarkistiska rörelse, hvilken i Fin
land mot slutet af senaste januari månad ledde till blodigt 
inbördes krig och åsamkat nationen - förutom den tills
vidare icke bestämbara förlusten af människolif - en eko
nomisk ödeläggelse af härstädes aldrig tidigare förspord 
omfattning, blef kännbar särskildt för Finlands Bank~ hvars 
kontanta tillgångar upprorsmännen rånade för att er
hålla. nödigt rörelsekapital. Bankens så godt som färdiga. 
bokslut blef därigenom fördröjdt, och de tillfälligtvis i 
ständerhuset förvara.de förarbetena. till den Finlands Banks 
fullmäktige åliggande redogörelsen för 1917 blefvo till 
en del förstörda, hvarför berättelsen för sagda år icke 
kunnat afgifvas på. stadgad tid. En inledande öfversikt 
af de närmast förflutna månadernas för bankens framtida 
ställning djupt ingripande tilldragelserna synes i anledning 
hära.f vara på sin plats. 

Redan senaste år var det visserligen kändt, att under
handlingar om internationell samverkan inledts emellan 
representanter för utlandets socialism och den eller de 
meningsgrupper, hvilka i Finland gått under samma namn, 
men säkra underrättelser om hvilka resultat häraf vore 
att. emot.Be, kunde ingen utanför rörelsen stående vinna. 
I alla händelser och huru obetingad sympati stora skaror 
af Finlands från sina hemvist ryckta och länge under rysk 
ledning vid befästningsarbetena använda. kroppsarbetare 
samt en stor del af landets fabriksbefolkning veterligen 
skänkte bolschevismens program, måste dettas fulla till
lämpning anses vara. oförenlig med västeuropeisk kultur 
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rande ordförånde. · Redan före sitt val till denna post hade 
docenten Gy~g i särskilda tidningsartiklar samt seder
~era. u~der pågående landtdagsval 1917 uti agitationstal 
tillåtit sig att med stöd af den Finlands Bank vid världs
krigets början på.tvungna oförmånliga rubelkUl'Sen föregifva 
att me~vetet utnyttjande af proletariatets nödläge til; 
s~~rkap1talet3 förmån härvid skulle legat tlll grund för 
namnda åtgärd; oerhörda miBBbruk försäkrades hafva flo
rerat i Finlands Bank för att uppdagas först sedan socialis
ter erhållit plats vid lednin~en. Sanna förhållandet var att 
den af Finla~ds Bank not<!rade kursen med dess under perio
den augusti 1915-oktober 1917 timade fall på det när
maste öfverensstämde särskildt med de skandinaviska note
ringarna för samma tid, kronor 135: -33: 50 för 100 rubel. 
Vid första möjliga lägenhet därtill och mera än 22 månader 
förrän socialister invalts bland fullmäktige hade dessutom 
bankens förvaltning af eget initiativ vidtagit åtgärder för 
hämmande af det deprecierade ryska myntets tillflöde. 
Under anlitande·af häfdvunnen socialistisk jargon utmålades 
förhållandet emellertid som •rofferi•, tförsnillning af hundra
~e~Is .milj~ner. m. m. dyl., och anklagelserna upprepades 
i sarskilda mom Finland utkommande socialistblad. Och 
sedan påståendena slutligen trängt i vidare kretsar samt 
såsom cause oel~bre telegraferats till Skandinavien under 
den förenklade rubriken .stora bedrägerier i Finlands Bank· 
hun~radetals miljoner stulna•, kunde väl bankfulJmäktig~ 
o~dforande. efter energisk påtryckning icke undandraga 
sig att afgifva ·en dementi, men ville ej vidkännas någon 
som hälst ansvarighet för de grofva osanningarna. Den 
utlofv~de gensagan blef ganska matt, och obekant är, 
huruvida densamma verkligen införts i något utländskt 
blad. I strid med sitt vid bankfullmäktiges session på 
anfordran afgifna löfte drog docenten Gylling icke försorg 
om gensagans införande i alla de inhemska socialistblad . . ' 
som mtagit de ogrundade anklagelserna. Dementin insändes 
endast till tidningen Työmies, hvilken tryckte denaamma, 

,, 
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men tillika för egen del framhöll bristen på öfverensstäm
melse emellan det nya infägget och insändarens egna tidi · 
gare uttalanden i ämnet. 

Medan sådana effektiva mått och steg till bankens 
skyddande som den allt mera oroande situationen skulle 
påkallat icke vjdare lågo inom möjlighetens gränser, till
tvungo sig rödgardister den 30 januari tillträde till bank· 
husets källanåning under förevändning att under natten 
skott från densamma skulle aflossats mot förbigå.ende vand
rare. Öfvervaktmästaren H. J. Paulin, som nu visade sig 
vara en af upprorsrörelsens hängifne anhängare samt i 
sinom tid befordrades till öfverkassör i banken, förkla
rade vid gjord ermran sin afvikelse från erhållna order 
hafva ägt rum i Finlands Banks eget intresse. 

Likasom under den socialistiska strejken i november 
1917, vaknade hos rörelsens ledare först efteråt insikten att 
den stadens penninginstitut öfver lag påtvungna arbets
inställelsen måste blifva mest tryckande för den talrika 
stammen af kroppsarbetare, hvilka för sin dagliga utkomst 
berodde af veckolönernas punktliga utbetalning. Så länge 
alla bankkontor i staden voro stängda, kunde äfven häkt
ning af särskilda ledare vid de storindustriella verken icke 
bära någon frukt. Yrkande på omedelbart öppnande af 
Finlands Bank framställdes sålunda af bankfullmäktiges 
ordförande, docenten Gylling redan den 29 januari, medan 
den allmänna säkerheten var utsatt för ständiga kränk
ningar och medlemskap i landets folkrepresentation, 
långt ifrån att erbjuda den personliga tryggheten något väm, 
tvärtom för vederbörande innebar en allvarsam fara. Och 
medan förhållandena i hufvudstaden redan antagit en myc
ket hotande karaktär, hade det röda gardets kringströf
vande hopar i staden omgifvande näjder etablerat ett verk
ligt skräckvälde, som närhälst personligt hämd- eller vinst
begär blott gjorde sig gällande, skonade hvarken lif eller 
egendom. För Finlands Bank förelåg en särskild fara uti 
stämningen inom den ryska soldatesken, hvilken under 
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må.nadt.&l v.ant sig att för sina mera eller mindre legitima 
affärer i stora skaror besöka banken. Enligt meddelande 
af en, som själf närvarit vid mötet i fråga, hade en mängd 
soldater vid en i kasernen vid Henriksesplanaden hållen 
öfverläggning beslutit intränga· i bankens lokal för att, 
däW\t så behöfdes med våld, skaffa sig hvad de aktade 
nödigt att för återresa till nyssland erhålla i finskt mynt. · 

Frågan om öppnande af Finlands Banks hufvudkontor 
blef föremål för bankfnllmäktiges öfverläggning vid tre 
med direktionen hållna. sammanträden, och må de därvid 
uttalade åsikterna anföras enligt de på stället af undeif.eck~ 
nad Palmen förda stenografiska anteckningarna. 

Vid sammanträdet den 29 på morgonen, hvilket måste 
hållas i landtdagens lokal vid Regeringsgatan, enär det röda 
gardet icke medgaf inträde i bankhuset, framställde ord
föranden Gyl1ing förslag om bankens omedelbara öppnande 
för rörelsen . 

Undertecknad Palmen erinrade, att man med afseende 
å. beskaffep.heten af bankens lokal icke under då rådande 
oroliga förhållandena kunde blottställa tjänstemännens 
lif och säkerhet, samt att man därför ej borde afstå från 
skyddet af pansarhvalf. Tillika bad han att erhålla ~PP
lysning, hvilka de nya vägande omständigheter vore, som 
den 29 januari :t>etiJlgade återkallande af ett den 28 januari 
nödigaktadt förordnande. 

Bankdirektör Basilier fa.nn äfvenså särskilda garan
tier för ett ostördt fullgörande af ba.nktjänstemännens .ar
bete vara af nöden. Om banken nu öppnades, ku~e 
dä.raf följa verkliga faror, hvilka man måste söka und
vika. Någon laglig styrelse var ej för tiden i verksam
het ~h möjligt var att bankens tjänstemän icke mfunne 
sig till tjänstgöring, i hvilket fall banken icke häller kunde 
fungera. Till undvikande af svårigheter och konflikter 
borde Finlands Bank således icke öppnas för rörelsen in
nan. man vid pröfning af ställningen funnit åtgärden hafva 
skäl för sig och vara möjlig. 

9 

Undertecknad Ståhlberg ansåg det vara omöjligt att mot 
direktionens bestämda yrkande öppna banken för rörelsen. 
· Bankfullmäktigen Huttunen sporde, hvem som för

ordnat till stängning af banken samt ville öfverlämna åt 
fullmäktiges ordförande att i sallll'åd med direktionen -för-

ordna om dess öppnande. 
Ordföranden Gylling invände, att om banken blott på 

vanligt sätt fullgjorde sin uppgift, kunde en tillskärpning 
af den rådande krisen förekommas. Inrättningens stängning 
borde anlitas endast därest sådant visade sig fullkomligt 
oundvikligt. Så hade äfven förfarits under den förra strej
ken och intet attentat hade förekommit; om nödigt kunde 

' man dessutom nu anställa skyddsvakter. 
Undertecknad Palmen ville bestämdt afböja beslu

tanderättens öfverförande på. några få. Nu likasom under 
storstrejken 1905 borde bankfullmäktige och direktionen 
hällre underkasta sig besväret att sammanträda hvarje 
morgon för att enligt egen pröfning och under fullt ansvar 
fatta det beslut ställningen kunde kräfva.. Oberäknadt 
farorna från den demoraliserade ryska. soldateskens sida, 
på.kallade de af landets socialister framställda hotelserna 
lika.som deras redan skrytsamt proklamerade segrar all 
varsamhet för att kunna skydda banken emot oberäkneliga 

förluster. · 
Undertecknad Ståhlberg ansåg väl bankens öppenhål-

lande vara önskvärdt, så snart sådant visade sig möjilgt, 
men fann att denna fråga närmast borde å direktionens 

pröfning ankomma. . . 
Suppleanten Karjala.inen ansåg att fullmäktiges o~-

förande nog ~isste hvad ställningen medgaf, och hade for 
egen del trott sig kunna konstatera. att fullt lugn rådde i 

staden. 
Ordföranden erbjöd sig att vända sig till vederbörande 

för att ut~erka tillräckliga garantier för bankens trygghet, 
i anledning hva:ra.f undertecknad Ståhlberg frågade, huru

vida dessa löften vore pålitliga. 
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Bankdirektör Järnefelt fann icke några garantier fö
religga, då landets styrelse upphört att fungera; röda gar
det kunde icke betraktas såsom ett organ för ·den lagliga 
ordningens upprätthållande. Först då en laglig styrelse 
befann sig i funktion, kunde man anse ställningen för sä
ker. 

Bankdirektör Basilier erinrade om bankreglementets 
stadgande, att det ankomme å bankfullmäktige att för
ordna om bankens öppenhållande. 

Bankdirektör Broberg framhöll, att blotta beslutet om 
bankens öppenhållande icke härvid gjorde till fylles; man 
måste äfven vara viss om att dess funktionärer komme att 
infinna. sig till tjänstgöring, något som under nu rådande 
förhållanden icke vore att emotse. 

Undertecknad Palmen fann för sin del, i betraktande 
af de ryska socialisternes föredöme, hvilket deras finska 
meningsfränder alltid slafviskt efterapade, att gifna löf
ten om trygghet ingalunda gåfve banken tillräcklig säker
het. Exemplet från senaste år, bland annat vid massornas 
inträngande i ständerhuset och deras därstädes föröfvade 
ofog, visade att ledarne alls icke mäktat hålla partiets sämsta 
element i styr; det var påtagligen den terroristiska stora 
hopen som rådde, vare sig att Jedarne saknade förmåga 

.eller mod att göra sin vilja gällande. · 
Bankdirektör Ba.silier erinrade om att tkommisarient 

Kohonen i sena.ten, tillmätande sig afgöranderätt i saken, 
utfärdat befallning om bankernas omedelbara öppnande. 

Bankfullmäktigen Mäki förorda.de nytt sammanträde 
följande morgon, men motsatte sig att man skulle göra 
sig underrättad om tjänstemännens ståndpunkt. 

I anseende till den förekomna meningsolikheten fat
tades vid detta möte intet beslut, utan skulle fullmäktige 
och direktionen å nyo sammanträda följande morgon. 

Sammanträdet den 30 januari hölls äfvenledes i Iandt
dagens talmansrum, till hvilket bankens funktionärer er
höllo tillträde, medan valda folkrepresentanter betagits 
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möjligheten att infinna sig i kammarens samlingsrum. 
Ordföranden Gylling förnyade förslaget om bankens ome
delbara öppnande och bankdirektör Järnefelt meddelade, 
att direktionen fortfarande funne sig vara ur stånd att 
tillstyrka denna åtgärd. 

Undertecknad Palmen ansåg sig böra framhålla, hvad 
han föregående dag och samma morgon kunnat personligen 
iakttaga angående förhållandena. i staden. Det var ej nå
got bevis på normala. förhållanden, att befolkningen för
bjudits att på aftonen röra sig på gatorna. Rödgardister, 
delvis minderåriga ynglingar, rörde sig med gevär i Mnd, 
tydligt visande sin ovana att handhafva. ett sådant vapen, 
såsom många våda.skott redan visat; af öfvermodigt okynne 
eller uti provokationssyfte hotades fredliga medborgare 
ständigt, utan någon som hälst gifven anledning, bla.nd 
annat med att rikta mordvapen mot fönster, där något 
ansikte tillfälligtvis syntes. Universitetslärare, som be
funnit sig i universitetshusets tidningsrum och råkat kasta 
en blick utåt senatstorget, hade på detta sätt hotats af 
rödgardister, som befunno sig därutanför. Åtrån att visa 
sin makt medels våldsbragder syntes vara i oroande till
växt; särskildt efter mörkrets inbrott rådde osäkerhet, 
såsom må.ngenstädes aflossade skott och hela skaror, som 
för sin säkerhets skull nödgades springande taga till flyk
t.en, nogsamt utvisade. 

Ordföranden Gylling förklarade sig ej känna så.dana. 
fall som åberopats; ordningen hade tvärtom enligt; hans me
ning redan bliivit bättre. Förbudet mot gatutrafiken af
såge endast befolkningens egen säkerhet; särskilda faror 
kunde sålunda förekommas. Bankerna hade icke ens un
der krigstiden hållits stängda, och det vore ingen orsak att 
nu hänvisa till den lagliga ordningen; en sådan hade ej på 
länge varit rådande, hvilket dock icke hindrat bankernas 
verksamhet. Därest dessa hindrades att fungera, blefve 
följderna vida värre. I betraktande af direktionens motstånd 
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mot yrkandet på. bankens omedelbara öppnande ville 
ordföranden dock medgifva uppskof till följande dag. 

Undertecknad Ståhlberg erinrade, att senast, då Fin
lands Bank öppnades, strejken redan upphört, samt såle
des normala förhållanden inträdt. Nu förelåg däremot 
ingen som hälst antydning om att strejken komme att af
slutas; vapenmakt hade användts för att hindra arbets
villiga från arbete. Då det var omöjligt att förutse, huru 
förhållandena komme att utveckla sig, kunde talaren hvar
ken för denna eller kommande dag förordna till bankens 
öppnande för den allmi\llna rörelsen. 

Bankfullmäktigen Mäki förordade bankens öppnande. 
Undertecknad Ståhlberg anhöll om upplysning, hu

ruvida de tiJlstä.desvarande infunnit sig till sammanträdet 
såsom af landtdagen valda bankfullmäktige samt för att 
fatta beslut om Finlands Bank såsom landtdagens bank. 

. Ordföranden Gylling: Naturligtvis. 
Undertecknad Ståhlberg anhöll att detta måtte upp

tagas i protokollet. 
Bankfullmäktigen Huttunen ville nu såsom föregående 

dag hänskjuta afgörandet åt ordföranden och direktionen. 
Bankfullmäktige hade svårt att bedöma ställningen. Till 
herr Ståhlbergs fråga svarade tala.ren, att han anså.ge sig 
vara landtdagens representant till dess honom meddelats 
att uppdraget upphört. 

BankfuJlmå.ktigen Huotari förklarade sig icke hafva 
annan fullmakt för sitt uppdrag än det af landtdagen er
hå.llna, samt ansåg sig endast befogad att tillråda direktio
nen att öppna banken i morgon. Han ansåg saken emel
lertid icke ankomma å bankfullmäktige, utan böra öfver
lämnas åt deras ordförande och direktionen. 

Efter 'gjord erinran om hvad bankens reglemente här
utinnan föreskref och sedan exemplar af detsamma af un
dertecknad Palmen framlagts, konstaterade ordföranden, att 
regleman_tets 42 § öfverläninade beslutanderätten i sådan 
fråga åt bankfullmäktige. 
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Bankdirektör Basiller framhöll, att stora sysslolösa 
hopar voro i rörelse på gatorna; man måste &fvakta för
hållandenas utveckling. Hvarken ämbetsverk eller buti
ker vore öppna; behofvet af reda penningar vore således 
icke af omedelbar vi.kt. Hvarför skulle Finlands Bank, 
landets i ekonomiskt afseende viktigaste inrättning, i för
sta led utsättas för fara7 snarare borde densamma. härvid 
komma sist i ordningen. Banken var nu bevakad af väp
na.de män, som hindra allt tillträde; hvilka garantier hade 
man att förhållandet följande dag vore bättre!. Det vore 
omöjligt att medgifva inträde i banken utan att känna 
vederbörandes afsikter. Allt säkrare underrättelser hade 
erhållits om våldsåtgärder, som ryska sol~ter hade i sin
net för anskaff.ande af nödiga.nsedd.a resemedel, dem de 
ej kunnat erhålla från Ryssland. Deras anspråk uppgafs 
gå ut på att få till en början 30,000 mark; oro låg därtill 
så att säga i luften. Saken borde följande dag tagas 
under förnyad pröfning. 

Bankdirektör Broberg meddelade, att han af en post
tjänsteman erfarit om en allmän t>t;sluten tjänstemanna
strejk, och antog att Finlands Banks tjänstemän komme att 
förena sig om detta beslut. Därest bankens egna funktio
närer icke infunne sig, blefve det nu yrka.de beslutets verk
ställighet omöjlig. Man kunde icke öppna dörrarna. för 
allmänheten, om ingen funnes för att handhalva. rörel!len; 
bankens alla tillgångar utsattes då för fara. 

Bankdirektör Järnefelt konstaterade, att bankens 
tjänstemän komme att intaga enahanda ..ståndpunkt som 
statens öfriga funktionärer. 

Ordföranden Gylling invände, att denna unde:rrättelse 
visserligen hade stor betydelse i afseende å beslutets veri:
ställande, men icke kunde verka på själfva beslutet, 

Bankfullmäktigen Huttunen yrkade att nytt samman
träde skulle hållas följande dag; måhända direktionen till 
dess funne möjlighet att samtycka till det gjorda förslaget. 



Vid den i kollegial ordning anställda voteringen rö
stade tvänne bankfullmäktige för och tvänne emot bankens 
öppnande, hvarhos tvänne voro för afgöranderättens öf
verlämnande åt 01dföranden och direktionen. Vid därpå 
förnyad omröstning med kontraproposition motsatte sig 
undertecknade Btåhlberg och Palmen bankens öppnande; 
bankfullntäktige Haotari, Huttunen och Mäki samt ord
föranden förenade sig om att banken borde öppnas följande 
dag. Om nödig enstämmighet emellan bankfullmäktiges 
ordförande och direktionen ej kunde ernås, borde nytt 
sammanträde hållas. 

Särskilda i socialistiska blad intagna tillkännagifvan
den hade redan meddelat, att Finlands Bank vore öp
pen på vanlig tid; äfven andra grundlösa underrättelser 
voro i omlopp. Tillika förspordes att flere landtdagsmän ef
terelagits i och för häktning; de flesta hade genom öfver
gifvande af hus och hem sökt skydd mot röda gardets 
öfvervåld. Landtdagsmannen A. Mikkola, som gripits och 
sedan frigafs, blef den 1 februari vid bortgåendet mördad 
m.,-Oels ett af en rödgardist bakifrån mot honom aflossadt 
skott. 

Vid sammanträde den 31 januari upprepade ordföranden 
sitt förra förslag; banken borde ovillkorligen och utan 
dröjsmål öppnas. I sådant fall hotades densamma af ingen 
fara, hvilket däremot blefve fallet, om stängningen fort
fore. Ordföranden föreslog anställande af omröstning. 

Bankdirektör Jämefelt fann sig böra konstatera, att 
situationen ingalunda sedan föregående dag förbättrats. 
För öfrigt var tjänstemännens uteblifvande en omständig
het som allena för sig omöjliggjorde den yrkade åtgärden. 
De tre direktöreme kunde icke utan hjälp af bankens 
funktionärer hålla rörelsen i gång. 

Bankfullmäktigen Huotari förenade sig med ordfö
randen; både hufvudkontoret och alla filialkontoren borde 
öppnas. Ordföranden ägde att ombesörja nödigt skydd och 
rörelsen skulle öfvervakas af direktionen. 

Suppleanten Karjalainen uttalade, att öppnandet af 
banken vore enda utväg att hålla densamma utanför stri
den, men då tjänstemännen ställt sig på anarkismens stånd
punkt, komme detta att leda till följder, hvilka man ej 
kunde ana. Då frågan första gången förevar inom bank
fuUmäktige, skulle allt gått lugnt därest man blott bifal
lit förslaget om bankens öppnande. Finlands Bank hade 
då blifvit utanför rörelsen; nu kunde däremot oväntade 
händelser förestå. Därest något hinder för rörelsen visade 
sig, kunde stängning genast anlitas. 

Bankfullmäktigen Mäki ansåg att det ur bankens egen 
synpunkt vore bättre att densamma öppnades; häri' in
stämde bankfullmäktigen Huotari med tillägg att stäng
ning ej borde komma i fråga i annat fall än att tryggheten 
bestämdt sådant fordrade. 

Undertecknade Ståhlberg och Palmen funno i anslut
nmg till direktionens tillkännagifvande bankens öppnande 
för närvarande omöjligt, den senare under framhållande 
af att första steget endast komme att leda · till nya an
språk och olagligheter. Huru skulle inrättningen skyddas 
mot de lagstridiga kraf, hvilka det för närvarande vid 
maktens utöfning varande partiet inom kort kunde finna 
för godt med åberopande af det allmännas behof upp
ställa! 

Ordföranden förenade sig med bankfullmäktigen Huo
tari och förklarade det således vara beslutet att Finlands 
Bank komme att öppna.si men ägde direktionen beakta, 
huruvida skäl för stängning yppade sig. I det ordföranden 
i och för justering tillställda, af sekreteraren uppsatta pro
tokollet upptages yttrandet på följande sätt formuleradt 
och af docenten Gylling egenhändigt kompletteradt: •Ord
föranden förklarade att på grund af de utaf direktionen 
meddelade upplysningarna om banktjänstemännens för
hållande till bankens öppnande bankfullmäktiges beslut 
naturligtvis komme att blifva outfö~t, men ville han fri
säga sig från ansvaret för de följder, som möjligen komme att 
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bärflyta af stängningen, samt förenade sig med herr Huo
tari. Tillika tillkännagaf ordföranden, att då frågan om ban
kens öppnande och stängande ankommer å bankfullm~k
tige, och då banken icke häller, åtminstone icke ännu, 
fått röna något öfvervåld eller hot i sådant syfte, ansåg 
ordföranden bankens tjänstemäns vägran att fullgöra sin 
tjänst såsom en olaglighet.• 

Undertecknad Ståhlberg erinrade i anledning af ord
förandens förbehåll om eventuell ny stängning, att därmed 
ingen säkerhet vore ernådd till afvärja.nde af uppkommen 
fara. ~ 

Ordföranden erkände att det möjligen för innevarande 
dag vore för sent att öppna banken. 

Bankdirektör Järnefelt meddelade, att anspråk fram
ställts från röda gardets sida att Finlands Bank skulle 
till privatbankerna utbetala. hvad som behöfdes till löner 
och likaså hvad som för inköp af lifsmedel erfordrades. 
Krafvet hade beledsagats med hot om våld och hade tala
ren utverkat uppskof, till dess bank.fullmäktige hunnit 
fatta beslut i saken. Frågan ha.de meddelats i telegram 
från kontoret i Tavastehus, med anhållan om order huru 
kontoret ägde att förfara. 

Ordföranden Gylling förklarade, att detta bäst visade, 
hvarthän man komme medels inställande af bankens verk
samhet; det praktiska lifvet framtvingar ett a.fgörande, och 
man borde nöja sig med garantier. Han förklarade tillika 
frågan om Tavastehus kontor vara afgjord genom den fö
refallna omröstningen. Med ordföranden instämde ännu en 
gång bankfullmäktigen Huotari. 

Sammanträdet upplöstes härå; de socialistiska med
lemmarna drogo sig till ett annat rum i och för inbördes 
öfverläggning, om hva.rs föremål eller resultat icke någon 
underrättelse föreligger. .Antagligen blefvo följande dags 
åtgärder härvid uppärksammade; behofvet af reda pen
ningar till massornas förnöjande var redan tryckande. På 
grund af det missnöje utebliven a;rbetsförtjänst medförde 
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ha.de den af taktiska skäl för upprorsrörelsen till en början 
valda formen af strejk lindrats genom särskilda undantag 
samt uppgafs helt och hållet den 4 februari; ohöljdt och 
obegränsadt revolutionärt godtycke kvarstod sedan så
som samhällets enda regulativ. Enligt ryskt föredöme 
ha.de alla borgerliga blad dessförinnan förklarats indragna; · 
tryckerierna jämte maskiner· och material hade öfverläm
nats åt socialistiska organ. Den rätt till arbetsinstä.Jlelse, 
hvilken gällde såsom oförytterligaste prerogativ för kropps
arbetarne, betecknades såsom •lagbrottt, »aa bota.get, eller 
•anarkism•, då det var fråga om andra medborgare. 

Allt mera chimär blef den personliga rättssäkerheten. 
I det röda gardets namn anordnades täta nattliga öfver
fall och brutala hus:ransakningar, af hvilken anledning sär
skildt de vid stadens penninginstitut anställde funno sig 
föranlåtna att söka skydd utom eget hem. På de hos röda 
gardets chefskap eller så kalla.de stab i enskilda fall fram
förda klagomålen svarades antingen med förnekande att 
organisationen anordnat eller ens afvetat mellanfallet i 
fråga, eller skylldes öfvergreppen på några i hopen insmugna 
.anarkisten, samt gåfvos löften om sträng undersökning och 
de skyldiges bestraffning, löften beträffande hvilkas fullgö
rande ingen antydning föreligger. 

Finlands Bank fick i första led röna ställningens hot, 
och var icke rustad för de nya kraf sakläget hade 
till följd. 

Den sig hopande ryska valutans förvandling till säkrare 
myntslag och andra för banken viktiga frågor på.kallade 
vid tiden kort före upprorete utbrott ordförandens i Finlands 
Banks direktion personliga närvaro i utlandet, och trots 
hysta betänkligheter, huruvida sådant just då borde veder
vågas, anträdde herr von Collan sin resa den 27 januari. 
För komplikationer, dem en möjligen förestående storpoli
tisk omgruppering af de stridande världsmakterna kunde 
medföra, hade åtgärder tidigare vidtagits, i den mån så.dant 
synts möjligt. Guldkassan jämte en betydande del vä.rde-

2 
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papper har dessutom, enligt hvad redan ofvan nämnt.. 
blifvit deponerade inom särskilda för ändamålet lämplig
befunna filialkontor. Reservnycklarna till hufvudkontorets 
hvalf förvarades såsom tidigare under försegling inom 
ett kassaskåp i direktionens hvalf, hvars dörr var af 
äldre och inhemsk konstruktion och således erbjöd mindre 
skydd mot inbrott än bailkhusets efter senaste om
byggnad åstadkomna förstklassiga hvalf och pansardör
rar; äfven några. privatbanker förvarade sina duplett
nycklar såsom sluten deposition i Finlands Banks hvalf. 
Den oerhörda ökning af den för allmänna rörelsen &

forderl~ga sedelstocken, hvilken under de senaste åren 
kräft forcerad tillverkning af sedlar, hade till resultat 
att halffärdiga sedlar förefunnos i sedeltryckeriet till mera 
betydande belopp än någonsin tidigare; klicheerna för 
tusenmarks sedlar hade såsom utnötta omslipats, men för 
andra valörer förefunnos al~a de utensilier, hvilka sedlar~ 
nas tryck och bringande till fullfärdigt skick fordra.de. 

Den 1 februari efterspanades ledamöterna af bankens 
direktion i sina hem och undertecknad Ståhlberg blef re
dan föregående natt väckt genom telefonringning. •Fel.,. 
ringningem var väl afsiktlig och torde blott haft till 
syfte att utröna, om den sökte ännu befunne sig i sitt hem. 
Kl. 7 på morgonen infunno sig sedan 5 milismän med 
en af röda gardets dåvarande chef E. Haapalaine~ utfär
dad skruttig order att kalla och inställa professor Ståhlberg 
att samma dag jämte öfriga bankfullmäktige förrätta in
ventering i Finlands Bank. På fråga hvad befogenhet herr 
Haapalainen hade att härvid befalla, svarades att den gifna 
befallningen måste utföras utan afseende på gjord protest. 
Efter att hafva fått kläda sig fördes den anhållne därpå 
till poliskammaren, samt efter därstädes under fåfäng 
väntan tillbragta timmar, åter under polisbevakning, till 
senatens handels- och industriexpeditions lokal, hvarest 
öfverkamreraren i banken A. V. Mannelin redan befann sig 
med vakt utanför dörren. Han hade samma morgon kl. 
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8 i sitt sofrum öfverraskats af en väpnad patrull om fem man, 
som meddelat Eero Haapalainens order att genast infinna 
sig å senaten. Efter erhållet svar, att de inträngande kunde 
direkte skjuta den anhållne· i hans säng, höllo männen en 
rådplägning, samt inkommo sedan för att bära~öfverkamre
ra.ren i nattdräkt till senaten. För undvikande af frukt
löst tumult tillsade öfverkamreraren de ankomne att af
lägsna sig, i hvilket fall han efter gjord toalett utan deras 
sällskap komme att infinna sig å senaten. Milismännen 
drogo sig då tillbaka., dock blott för att bevaka ingångarna 
och följde sedan öfverkamrera.ren till sena.ten, där han läm
nades under bevakning. 

KL 11 fördes därå de båda anhållne under bevakning 
till Finlands Bank, å hvars stängda lmfvuddörr sågs ett 
anslag, att banken komme att öppnas kl. 1. Då hufvud
ingången var stängd, infördes de till banken genom den 
vid Kyrkogatan varande porten. Starka vakter voro ut
postera.de kring bankens hus; kyrkoplatån var tätt besatt 
med röd.gardister, samtliga med gevären riktade mot midten 
af gatan, där de två fångarna gingo omgifna. af väpnad vakt. 
Utom bankfullmäktiges ordförande Gylling och något se
nare herr Huotari syntes ej någon annan bankfullmäktig. 
Undertecknad Palmlin, som hela dagen varit att anträffa 
i eget hem och i telefon, llii.de icke fått någon kallelse och 
blef först senare på eftermiddagen underkunnig om hvad 
som skett. Däremot voro bankfullmäktigen Mäki, bankut
skottets viceordförande Kellosa.lmi, förre landtda.gsmannen 
V. Perttilä och några andra obekanta personer nä.rvarandet 
såsom senare framgick nitiskt biträdda. af öfverva.ktmästa
ren H. J. Paulin. Nämnde herr PerttiJä llii.de redan i 
sena.tshuset efterfrågat, huruvida de anhållne innehade 
bankens nycklar; i bankens lokal underrättades de af nå
gon så.som ett slags ordförande fungerande person (troligen 
•kommissarien• Kohonen) att undertecknad Ståhlberg '8å
som opartiskt inkallats att följa med inventeringen af till~ 



20 

gångarna samt för meddelande af underrättelser och råd, 
på det .att allt måtte utföras i laglig ordning•. 

Härtill svarade undertecknad Ståhlberg, att jag så
som bankfullmäkt1g inlade den bestämdaste protest emot 
att inbrott gjordes i banken och dess medel tillgrepes. Jag 
hade ingen befogenhet att afstå Finlands Banks tillgångar, 
och jag kunde icke för sådant ändamål deltaga i något 
slags inventering. Med vapenmakt kunde man väl tvinga 
mig att \ara tillstädes vid förrättningen, dock endast så. 
länge jag hindrades att aflägsna mig. Jag inlade äfven 
protest emot att ehuru finsk medborgare och landtdagsman 
hafva blifvit med våld förd till platsen och redan under 
fyra timmar varit beröfvad min frihet. I den afgifna re
servationen instämde för sin del öfverkamrera.ren Manne
lin, tilläggande att äfven han protesterade _mot den olagliga 
häktningen, hvartill bankfullmäktiges ordförande Gylling 
endast svarade: tja, hvad är lag, och hvad är icke lagh 
Någon gensaga emot de igångsatta våldsåtgärdema inlades 
icke af bankfullmäktigen-ordföranden; däremot förklarade 
han sig hafva att såsom närvarande öfvervaka, huru upp
räknandet af baD'kens tillgångar utfördes. Han framhöll 
tillika, att detta vore följden af den ställning bankens tjän
stemän intagit, W.å banken ej fått förblifva opartisk och 
vidtaga med sina funktioner, något som praktiskt taget 
var oundgängligt•. Senare och enskildt erkände han dock, 
att den vidtagna åtgärden var obehaglig och abnorm, men 
att han icke kunnat hindra densamma. I anledning af un
dertecknad Ståhlbergs protest sökte landtdagsmannen 
Perttilä och hans kamrater ur allmän synpunkt försvara 
sitt handlingssätt såsom af nödvändigheten betingadt, 
ehuru särskilda moment däraf visserligen voro motbju
dande. 

I bankens expeditionslokal och under bevakning af röd
gardister med gevär kunde de nödtvugna vittnena höra huru 
smeder voro sysselsatta med att i direktionens rum uppbryta 
dörren till dlrekt10nens hvalf. Senare inkommo några män, 
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bärande två acetylencylindrar och en större låda, hv1lka. för
des till direktionens rum. Öfverkamrer Mannelin uttalade 
den förmodan, att dörren ifråga voretillspillogifven,menhop
pades att reRervnycklarna vore gömda eller att vederbörande 
åtminstone hade svårt att veta hvilket af de tre kassaskåpen 
man borde angripa. Kl 12. 25 hördes det första fräsande 
ljudet, som sedan interfolierades med surret af borrar och 
mejselslag. Doktor Gylling kom tidtals ut från direktions
rummet, försökande att inleda samtal; han frågade bland 
annat af öfverkamreraren, hvad en perforeringsmaskin an
vändes till, men bevärdigades ej med något svar. Kl. 1.30 
upphörde ljuden från direktionens rum och karlame kommo 
åter ut, bärande sina apparater för inbrott. Sedan dörren 
uppbrutits, hade samma operation gjorts med det kassa
skåp, hvari duplettnycklarna. förvarats och lådorna öpp
nats mf'd våld. Strax därpå utträdde äfven andra personer, 
en af dem med de kännspaka sigillförsedda duplettnyckel
konvoluten, hvilka redan voro uppskurna, och blefvo de 
till vittnen in.kallade nu anbefallda att följa de andra till 
gången framför handkassornas hvalf. Med hjälp a.f öfver
vaktmästaren Paulin, som nu blef synlig, kunde första 
hvalfsdörren jämförelsevis lätt öppnas. 

Under förnyad protest af underteclrnad Ståhlberg och 
öfvexkamrer l\fannelin vidtog därpå inventeringen af kas
san n:o 3. En obekant person räknade penningarna, proto
kollet fördes af doktor Gylling. Denne hade till öfverkam
rerarens förklaring, att han enda.st kunde taga order af di
rektionen eller bankfullmäktige erinrat: omen här äro ju 
bankfullmäktige representerade•, hvilket besvarats med en 
axelryckning. På en fråga, hvad en i kassan n:o 3 påträf 
fad förteckning afsåg, svarade öfverkamreraren: tni har ju 
hört, att jag ej tager befattning med denna förrättning.• 
En senare fråga, hvarför det i kassan förvarade sedelbe
loppet var så obetydligt, besvarades med ett •vet icke.t 

Trots öfvervaktmästarens tjänstvillighet och låssme
dernas slm'ufvande och bultande gjorde öppnandet af kassan 
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n:o 2 besvär, men lyckades slutligen. Bankfullmäktigen 
Huotari förde nu protokoll vid inventeringen. Öfverkamrera
ren Mannelin anbef.alldes att uttaga stämning på kassorna 
samt vidtaga med tjänstgöring, men vägrade att ställa 
sig denna order till efterrättelse. För att få stämning på 
kassorna vore det för öfrigt nödigt att hela den förra vana 
personalen utförde de till grund liggande förarbetena, men 
det vore fruktlöst att söka få dem i verksamhet, enligt hvad 
af deras förening anmälts hos öfverkamreraren. Denne 
tillade, att han själf hvarken hörde till föreningen eller nå
got parti, och redan då kriget bröt ut haft för afsikt att öf
verfiytta till England. tJa, där kommer det att blifva li
kadant som här•, försäkrade herr Kellosalmi. 

I anledning af undertecknad Ståhlbergs gjorda erin
ran, att de egenmäktigt inkallade ej ens under dagen fått 
intaga någon föda och vore i behof däraf, anskaffades mat 
till banken, men då öfverkamrer Mannelin vägrade att in~ 
taga en måltid annat än i sitt eget hem, och de fångne 
förnyade sin redan särskilda gånger framställda fordran 
att återfå. friheten, medgafs efter öfverläggning att de 
fingo aflägsna sig. Vakterna följde dem till gårdsdörren 
och vakten vid porten hindrade icke affärden. Något efter 
kl. 4.30 kunde de anhållne återvända hem. 

Med hjälp af de ur det uppbrutna hvalfvet och kassa
skåpet tillegnade duplettnycklarne öppnades sedan under 
denna och följande dagar hufvudkontorets andra hvalf, 
si\ när som på en växelkassa, till hvilken ingen reservnyckel 
påträffats. Där förvarade kassa, 200,000 mark, ansågs 
troligen icke vara nog betydande att föranleda särskilda 
åtgärder. 

Till vinnande af full belysning af det skedda må här yt
termera anföras den förklaring bankfullmäktiges ordförande 
docenten Gylling den 6 februari i saken afgifvit till fullmäk
tiges protokoll. Denna redogörelse lyder i svensk öfver
sä ttning: 

•Vid sitt senaste sammanträde den 31 januari beslöto 

•• 
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b&nkfnllmäktige, att Finlands Bank borde öppnas samma 
dag på vanlig tid för allmänheten. Öppnandet ägde dock 
icke rum, ty hvarken bankens direktion eller dess tjänste
män· infunno sig för att fullgöra sina åligganden. 

Härefter erhöll jag kallelse fredag morgon den 1 feb
ruari att komma till senatshuset och folkkommissariatets 
finansafdelning, hvarest. jag ombads att såsom bankfull
mäktiges ordförande närvara, då banken af kommissaria
tet togs i besittning. Då jag kom till banken, blef jag in-

. släppt r dess lokal genom gårdsdörren, hvilken var öppen 
men under bevakning, och råkade jag där, förutom kom
missariatets fullmäktig samt bevakningspersonal, bank
fnllmäktigen herr Ståhlberg och öfverkamreraren Mannelin, 
hvilka meddelade, att de med rödga1disters medverkan 
anhållits och förts till stället. Folkkommissariatets full
mäktige meddelade härpå, att bankens kassahvalfsdör
rar komme att uppbrytas och banken öppnas, och borde de 
närvarande bankfullmäktige vara tillstädes vid invente
ringen af bankens kassor . 

Redan vid bankfullmäktiges sammanträde föregående 
dag, då det var uppenbart att, om ock bankfullmäktige 
beslöte att öppna banken, beslutet komme att blifva out
fördt på grund af bankfunktionärernas strejk, uttalade 
jag till protokollet, att jag för min del ansåg denna strejk 
vara för banken olycklig. 

Då nu våld emellertid användts emot banken, förkla
rade jag mig anse min plikt såsom bankfullmäktig bjuda 
att öfvervaka inventeringen och öfver hufvud handla så, 
att banken och dess egendom måtte bevaras för olyckor. 

Något senare vidtog öppnandet af bankens hvalf, 
hvarvid främst låsen uppbrötos till den dörr, som i direktio
nens rum ledde till hvalfvet, i hvars kassaskåp duplettnyck
larne till bankens öfriga hvalf förvarades. Af. dessa nycklar 
nttogos de till öfre våningens trenne kassor hörande. På 
samma gång tillåstes kassaskåpet och jag tog i förvar duplett
nyckeln, för att hindra tillträdet till öfriga hvalf före deras 
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inventering; därpå blef hva.Jfvet försegladt. Härefter 
anställdes inventering i den öfre våningens tre kassor, 
hvarvid jämväl bankfullmäktigen Huota.ri, som på min 
begäran tillkallats, var tillstädes. Herrar Ståhlberg och 
Ma.nnelin, hvilka vägrade att deltaga i inventeringen, 
fingo aflägsna sig, sedan jag på deras begäran gjort fram
ställning därom till kommissaria.~ets fullmäktige. 

Då nämnda tre kassor blifvit inventerade och resul
tatet jämförts med kassa.böckerna, befunnos kassorna 
3 och 4 öfverensstämma med det uti kassa.boken upptagna. 
saldot, hvaremot uti kassan n:ro 2 ett betydande öfverskott 
förefanns, mest i rubel. Nycklarne till dessa kassor öfver
lämna.des sedan till de af folkkommissari~tet förordna.de 
kassörerna.. Sedan förrättningen a.fsluta.ts kl. 5, aflägsnade 
vi oss från banken. 

Förrättningen fortsattes samma· kväll kl. 8, då hva.Jfs
ka.ssan samt vä:x:elkassan för koppar inventerades. I den 
senare kassan förefa.nns vid jämförelse med böckerna en 
liten brist; hvalfska.ssa.n svara.de mot hvad kassa.boken 
upptog såsom behållning. Sedan inventeringen afslutats, 
tog jag åter i förvar nycklarna. till kassaskåpet, där reser-v
nycklarna förvarades, då jag åtminstone tillsvidare ville 
på bankens vägnar öfvervaka. användningen af den värde
fulla. egendom banken innehöll. Uti inventeringen deltogo 
äfven bankfullmäktige herrar Mäki och Huota.ri. 

Söndagen den 3 februari öppnades hufvud.ka.ssans 
dörrar och förrättades inventering, hvarvid kassan befanns 
svara emot hvad kassa.boken upptog såsom behållning 
för den 26 januari. Jag var tillstädes vid inventeringen. 

Den 5 februari inventerades i närvaro af bankfullmäk
tigen Mäki Wikstens kassa med behållning af 100,006 
mark. 

Icke inventerad är ännu en vä:x:elka.ssa., Aspelunds; 
de till densamma och till ännu oinventerade hvalf hörande 
nycklarna förvaras uti det i direktionens hvalf varande 
kassaskåpet, hva.rs nyckel innehafves af mig. 
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lnventeringsförteckningarna som förts vid desaa inven
teringar bifogas till detta protokoll. *) 

Hvalfskassans tvänne nycklar behöJl jag i mitt förvar 
samt öfvervakade jämväl uttagningen af penningar till 
må.ndagen den 4 februari, då jag öfverlät nycklarna. åt den af 
folkkommissariatet utsedde fullmäktigen, medan den tredje 
nyckeln lämnades åt den person, som förordnats att öfver
ta.ga vården af hufvud.ka.ssa.n.t 

I bredd med dessa. upplysningar böra här äfven de 
underrättelser beaktas, hvilka föreligga om upprorsrörel
sens anslag mot Finlands Banks filialkontor. 

Kontoret i Viborg kom härvid först i ordningen: redan 
den 19 januari hade det röda gardet därstädes skridit till 
anfall mot den sedan mörda.de fabrfkanten Pietinens gård 
samt följande dag besatt järnvägsstationen, hvarefter 
möjlighet att bringa bankens redba.raste egendom till säk
rare ort icke vidare förelåg. Måndagen den 21 januari hölli; 
kontoret stängdt, dock med bibehållen möjlighet att göra 
utbetalningar till privatbanker, hvilka därom gjort anmälan; 
Finlands Banks kassabehållning kunde sålunda minskas. 
Lördagen den 26 januari fanns det nödigt att hålla. banken 
öppen för möjliggörande af växling samt uttagning af medel 
för då förestående likvider med arbetare. Från socialister
nas sida blef sedan meddeladt, att kontroll öfver bankens 
rörelse komme att utöfvas, och lördagen den 2 februari 
infann sig en socialist J. P. Pohjolainen åtföljd af två väp
nade män samt företedde en skriftlig befallning från Vii
purin työväen eduskunta att kontrollera bankens rörelse. 
Motstånd var icke att tänka. på och då in~:rä~~arena förkla
rade afsikten blott vara att begränsa utbetalningarna, men 
icke för öfrigt störa bankens verksamhet, yrkades det att 
tjänstemännen måtte fungera. Vid samfäld öfverläggning 
med andra i staden opererande banker beslöts samma dag 
att tills vidare underkasta sig de gifna föreskrifterna, men 

•) Inventeringsförteckningarna meddelades senare vara 
under renskrifning; huruvida de numera finnas i behåll är obekant. 
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att inställa. bankernas verksamhet så snart de från revolu
tionshåll utsända. •fullmäktige• möjligen gjord~ försök att 
direkt ingripa i ba.nkledningen. Nämnda Pohjola.inen infann 
sig äfven måndagen den 4 febmari i Finlands Banks kontor 
och granskade samtliga till betalning företedda. checker; 
de följande dagarne syntes han icke till. 

Torsdagen den 7 februari hindrades kontorets funk
tionärer att komma in i banklokalen; förutom Pohjolainen 
hade •ba.nkfullmäktigem A. Mäkelä jämte fem väpnade 
rödgardister infunnit sig såsom utsända af den nya direktio
nen i Helsingfors. Då de sade sig hafva medfört fyra miljo
ner mark, hvil,ka icke ännu insatta i hufvudhvalfvet, ansågs 
de andra icke tills vidare kunna :tå tilltrå.de till lokalen. 
Under dessa förhållanden vägrade icke mindre kontorets 
ba.nkk:ommissarie M. A. Sa belli och kassör J. J. Thesleff 
än äfven öfriga funktionärer att tjänstgöra, enär de b1ott 
kunde ställa sig landets och bankens lagliga styrelses befall
ningar till efterrättelse. Meddelandet föranledde en fråga, 
huruvida ba.nkkommissarien uppviglat de andra till .aabo
tering•. Herrar S~ belli och Thesleff höllos sedan under bevak
niri g i sina hem, jämte det de några gånger inkallades fö1 
meddelande af upplysningar. Efter fem dygns husarrest, 
hvarunder upplysningar om förhållandena i bankkontoret 
dock kunnat af bankkommissarien inhämtas genom en 
vaktmästare, meddelades de anhållne,att vid undersökningen 
intet för dem graverande inlupit, hvarför de framdeles fingo 
röra sig i staden utan hinder. 

Då Viborg blifvit eröfradt af landets lagliga a.rm~ 
befanns Finlands Banks kontor i full oordning. Under hot 
om våld hade af usurpatorerne alla hvalfvens nycklar af. 
fordrats dem, som haft kassor om hand, men när den från 
Helsingfors flyktade tdirektionent begifvit sig från staden 
för att ernå personlig säkerhet, hade de för manluckorna 
afaedda nycklama kvarglömts i direktörsrummet; nå.got 
uppbrytande af dörrar och hvalf blef således vid de lag
liga funktionärernas återinträde i tjänst icke erforderligt. 
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Vid sin brådstörtade afresa. hade den röda direktionen 
kvarlämnat, jämte en del från Helsingfors och Åbo öfver
förda böcker, en kontant kassa, som vid anställd inven
tering befanns uppgå till i rundt tal 18 miljoner mark. 
Uttömmande npplysninga.r om ställningen torde lämpli
gast uppskjutas till dess fullständig utredning i sinom tid 
kan framläggas för bankens alla kontor. 

I Åbo begynte oordningarna med att en väpnad skara 
·Om 30--40 man tisdagen den 29 januari inträngde i bankens 
kontor för att taga detsamma i besittning; tillika fordradee 
att all rörelse skulle afbrytas. Då nycklarna till hufvud
hvalfvet icke på anfordran aflämnades, blef bankkommis
sarien W. Wegelius häktad och förd till milisens hufvud
kontor, hvarifrån han dock snart frigafs. Expropriatörerne 
togo handkassorna i sitt våld och hela bankhuset blef beva
kadt af utställda. vakter. Samma kväll blefvo handkassorna 
till större delen tömda mot kvitton, som kvarlämnades i 
bvalfvet. Följande dag höllos bankerna stängda, men då 
både privatbankerna och enskilda affärer voro i stort behof 
af medel för rörelsen, beslöts vid en emellan bankerna och 
särskilda fabriksdisponenter hållen öfverläggning att Fin
lands Banks kontor borde torsdagen den 31 januari och fre
da.gen den 1 februari hållas öppet under folkkommissariatets 
uppsikt; man antog, att arbetareskarorna kunde lugnas, 
därest lönerna i vanlig ordning kunde utbetalas. Den aocia· 
listiska ledningen innehade visserligen nycklarna till bank
kontorets hufvudhvalf, men fann sig icke i stånd att begagna 
desamma, obekanta som vederbörande voro med de hemliga 
manipulationer, som vid nycklarnea användning bör iaktta
gas. För att komma från svårigheterna.anordnades en öfver
rumpling: utan ban~kommissariem vetskap infördes i ett vid
liggande rum ett antal beväpnade män, hvilk .. a på ett af en 
milisman gifvet tecken instörtade i hvalfvet, då detsamma 
efter rörelsens afslutande skulle stängas och kassan för dagen 
insittas. Dörrens stängande blef sålunda omöjliggjordt och 
de röda hade hufvudhvalfvet i sitt våld. En balf miljon mark 
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uttogs genast för att tillfredsställa. det röda gardets lönean
språk; ba.nkkommissa.rien Wegelius, som vägrade att härvid 
ställa sig erhållna befallningar till efterrättelse, förklarades 
a.fsatt. Bankens kassör T. E. Serenius och den öfriga per
sonalen, så när som på en vaktmästare, vägra.de att under 
de nya förhållandena tjänstgöra i kontoret, ehuru de upp
manades därtill under löfte om betydligt öka.de löneför
måner. Då kontoret efter det laglig ordning i Åbo åter
inträdt kunde underkastas inventering, befunnos såväl till
gångarna som delvis äfven kbntorets böcker vara bortförda. 

I Tammerfors inleddes oordningarna med att vid re
volutionens utbrott utställda vakter plötsligt den 28 ja
nuari hindrade allt tillträde till bankkontorets lokal. Den 
30 januari uppställdes däremot fordran att växelkassan 
måtte öppnas för allmänheten. Förvaltningen lofvade sitt 
samtycke härtill med villkor att de vid bankens ingång 
utställda '\'akterna genast bortto9:es~ att telefonering bletve 
obehindrad samt öfver hufvud alla garantier gifna i ör upprätt
hållandet af laglig rörelse. Svar utlofvades på denna fram
ställning inom en timme, men under tiden omgafs bankens 
lokal af ett 70-tal beväpnade rödgardister, hvilka. under 
skrän och oväsen inträngde, fordrande att bankens tjän
stemän skulle fullgöra. sina funktioner. Uppskof med a.f
görandet ägde dock rum, hvilket användes till att efter möj
ligheten minska kontorets kassabehållning, hvilket äfven i 

- väsentlig mån lyckades. Med ryska myndigheter inträdde 
dock en konflikt i anledning af uppställda anspråk på ut
växling af icke mindre än 3 miljoner rubel mot finskt 
mynt. 

Kontorets verksamhet a.fbröts den 2 februari, då upp· 
rorsmännen fordra.de att omhändcrfå alla nycklar, hvilket 
kraf äfven stöddes med väpnad makt. Socialisten K. J. 
Jokisalo sökte väl, ehuru förgä.fves, förmå kontorets tjänste
personal att på samma gång kvarstå under den nya led
ningen, men fick nöja sig med hjälp ur egen krets. Kassa
behållningen fanns vid rörelsens återgång till lagliga för-
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hållanden ungefärligen motsvara. hvad som vid dess afträ

dande förefunnits. 
Beträffande förhållandena i Kofka kontor föreligga 

dubbla berättelser, så från den lagliga förvaltningens sida 
som ock en redogörelse, som dennes efterföljare insändt till 
den socialistiska bankdirektionen. Vid jämförelse af och 
sammanställning af de i dessa dokument ingående upplys
ningarna finnes, att ordningen i staden den 31 januari fram
stått så.som i någon mån hotande; all telefonering utom sta
den var då omöjliggjord. På aftonen samma dag hade de 
upproriska. utställt vakter lrring Finlands Banks hus samt 
förseglat ingå.ngsdörrarna., hvarför tjä.nstförrättande kas
sören Svibergson fann nödigt att deponera de nycklar han 
hade omhänder hos säkra. förtroendemän samt söka sin till
flykt till plats utom staden; äfven bankkommissarien W. 
Krogius litade till samma. utväg. Båda hörde under den föl
jande tiden till de ifrigast efterspanade personerna i staden; 
deras närmaste och bekanta blefvo föremål för både förhör 
och hot för att kunna vinna. utredning om de afrestas till
flyktsort; bankkommissarien Krogius' egendom förklarades 
vara. konfiskerad. Den socialistiska berättelsen meddelar 
att asedan alla moraliska medel användts och icke ledt till 
må.lett, den yttersta utvägen, d. v. s. från Helsingfors till
kallade smeder fått anlitas. Försöken att nppbryta. hvalfvets 
dörrar visade sig dock fruktlösa., men genom att dörrbågen 
infattats i betonväggen utan att nås af de i muren insatta 
järnskenorna, blef dess uttagande möjliggjordt, och tillträde 
till hva.lfvet kunde sålunda ernås. Då utsikt att kunna und
gå de ifrigt fortsatta efterspaningarna icke vidare förefanns 
och ba.nkkommissarien Krogius äfven ansåg sig 11kyldig att 
närvara vid hva.lfvets öppnande, infann han sig i staden och 
blef häktad samt insatt i en liten jämbesla.gen cell i polis
kamma.ren; kassör Svibergson hade a.nträffats å annan ort 
och togs äfven i förvar. Då. de af ortens ryska militärmyn
digheter på upp- och afskrifningsräkning i banken insatta 
medlen i det närmaste motsva.rade kontorets hela kassa-
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behållning, ga.f bankkommissarien vederbörande en anty&
ning om att en uttagning af de insatta medlen låge i kon
trahenternas intresse. Uppmaningen blef villigt hörsam
mad. Finlands Bank i Kotka åsamkade förlusten reduce
rades därmed i synnerligen väsentlig grad. Handkassans 
hvalf förblef ouppbrutet intill den 14 mars, då nycklarna 
kunnat fås till användning. Då funktionärerna ej medels 
hotelser kunnat förmås att vidtaga med sin tjänstgöring, 
förklarades de afsatta. Kontorsbiträdet fröken E. Siika
nen, som trots protest förts till banken med väpnad makt 
och placerats vid sin pulpet, lät icke förmå sig att taga 
till pennan. Då inga gensagor hjälpte, tillfogade hon sig 
med en i kontoret varande brovningpistol ett skott genom 
högra handen, hvarå hon undgick vidare brutalt våld. 
Bankkommissarien Krogius och t. f. kassören Svibergson 
dömdes af en •revolutionsdomstob för motstånd mot revo
lutionen till resp. 1,000 marks böter eller ett års och 66 
dygns fängelse äfvensom att gemensamt eller den tillgång 
ägde godtgöra banken med 5,400 mark för den skada nyck
larnes undanhållande vållat. 

Med afseende å kontoret i Tavastehus kan endast konsta
teras, att bankkommissarien Bertel Emerik Sundgren, trots 
hot om omedelbar arkebusering icke samtyckte att utleve
rera. nycklarne till bankens hvalf; han likasom äfven kassö
ren H enHk Alexander GummertUl, bägge kända för plikttrogen 
verksamhet i Finlands Banks tjänst, sökte sedan sin rädd
ning genom flykten, men blefvo långt senare påträffade af 
sina förföljare i Hauho, hvarå bägge mördades. Några mera 
detaljerade underrättelser från detta kontor kunna såledeB 
folie för närvarande afgifvas. Om förhållandet vid kontoret 
i Bjihneborg kan med ledning af en i den olagliga direktionena 
korrespondens bevarad telegramkopia konstat.eras, att order
utfärdats om bankkommissariens häktning för föregifven 
förskingring af bankens guldkassa. Med hot och våld lycka
des socialisterna sätta sig i besittning af kontoret och alla 
där förvarade kontanta tillgångar, hvilka sedan till största 
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delen funnos spolierade, då orten åter kom under laglig 
samhällsmakt. Beträffande bankens kontor i Petenburg, 
om hvars ledares nuvarande vistelseort någon utredning 
för närvarande icke föreligger, kunna inga som hälst säkra 
underrättelser meddelas. En telegramkopia i den olagliga 
direktionens kopiebok utvisar att nämnda direktion den 14 
februari sändt en för ändamålet befullmäktigad person att 
öppna därvarande bank,hvalf samt reparera brutna lås, och 
sannolik underrättelse förmäler, att uttagning i stor skala 
ägt rum i afseende å bankens på tji,kning med ryska banker 
innestående tillgodohafvanden. En påträffad skriftlig an
visning af bankfullmä.ktigen Gylling utvisar, att alla i Hel
singfors hufvudkontor förvarade checkböcker äfven med
förts, då den olagliga direktionen afvek från platsen för 

sin brottsliga verksamhet. 
En märklig undantagsställning i förhållande till öfriga 

kontor intager kontoret i Kuopio, som jämte sina betydande 
depositioner var utsatt för stor fara, men emellertid i 
följd af energiska mått och steg samt på grund af särskildt 
gynnsamma omständigheter blef helt och hållet räddadt 
från förstörelse och plundring. 

Den 28 januari kl. 1 /
1 

6 e. m. erhöll bankkommissarien 
A. O. Wallenius meddelande, att till telegrafkontoret på 
orten anländt en af röda gardets dåvarande chef Eero Haa
palainen utfärdad order till socialistrepresentanten Antti 
Mäkelin att med väpnad hand besätta Finlands Banks 
kontor i Kuopio och försvara detsamma. Be.nkkommissa
rien Wallenius vände sig omedelbart till ryttmästaren C. W · 
Malm, som hade befattning med ordningsmakten, samt anhöll 
om nödigt skydd mot mötande faror. Samtidigt och då 
Mä.kelin gifvit meddelande i anledning af sitt erhållna upp
drag, inleddes öfverfäggning med honom, dock på. neutral 
botten, i sparbankens hus. Mäkelin gaf då underrii.ttelse 
om sin order, hvilken för honom inneburit en fullkomlig 
öfverraskning; han förklarade sig emellertid anse revolu
tionens uppdrag förbindande. Ban~kommissarien Walle-
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nius vägrade däremot kategoriskt att åtlyda sådana order; 
endast om befallningen framförts af en fullt pålitlig och från 
bankens lagliga direktion utsänd person kUn.de han ställa 
sig densamma till efterrättelse. Så.som Finlands Banks 
chef på platsen tillkännagaf bankkommissarien Wallenius 
tillika, att han komme att försvara inrättningen med vapen
makt, i hvilket afseende både modiga män och tidsenliga 
kampmedel funnes att tillgå. Mäkelin svarade i anledning 
af de vunna upplysningarna, att han ogärna grepe till våld 
samt att han ärnade afstå från det erhållna uppdragets ut
förande. 

En omedelbart till bankhusets skydd utsänd med gevär 
beväpnad trupp skyddsgardister blef snart utbytt mot andra 
då det i Kuopio varande röda gardet veterligen disponerad~ 
650 gevär jämte ammunition, medan skyddsgardet för tiden 
innehade blott 38 gevär; till den hotade inrättningens skydd 
sändes nu 36 skyddsgardister, utrustade med revolvrar och 
handgranater. Vaktmanskapet fördelades mellan bankhuset 
och vidliggande byggnader och bombkastarena ställdes i 
de högre belägna våningarna; en tredjedel af manskapet 
hölls alltid beredd till strid, medan de andra kunde åtnjuta 
hvila, dock alltid i kläderna. Frivilliga krafter funnos äfven 
att tillgå, men då ett större antal försvarare icke syntes 
kunna ändamålsenligt användas, ökades icke den ursprung
! ga styrkan; nödiga provianteringså.tgärder voro vidtagna 
för det fall att huset komme att belägras. Den 2 och 3 febru
ari voro de mest kritiska dagame, enär första anfallet mot 
kasärnen då ägde rum; bomber kastades i bankhusets när
het vid telefonstationen; det elektriska ljuset slocknade, 
hvilket medförde io ke ringa olägenhet. Någon strid för vär
nande af banklokalen emot våldsverkare blef dock icke nö
dig. Bankens hela förlust inski-änkte sig till de utgifter för 
mat och dryck, hvilka måste göras sedan bankkommissa
riens förråd uttömts. Den 10 februari var ordningen i Kuo
pio varaktigt återställd, och senare bibehållna extra vakter 
hafva varit tillräckliga för vidmakthållande af full säkerhet. 
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Under all för öfrigt ådagalagd tillfredsställelse öfver 
revolutionsrörelsens framgångar underl'äto de socialistiska 
tidningarna att gifva ens en antydning om det sätt, hvarpå 
Finlands Banks tillgångar kunnat fås mobiliserade till 
upprorets bekostande, antagligen emedan tillgreppens van
hederliga karaktär knappast kunnat undgå att äfven inom 
de segrandea krets väcka blandade känslor. Tillsättandet 
af en ny och af alla gällande stadganden oberoende 
bankdirektion förblef ·äfven till en början tämligen obe
märkt, och faran var; öfverhängande att man i utlandet, 
under obekantskap med ställningen, kunde komma att 
medverka till utförandet af illegitima order, dem inneha.f
vandet af bankens räkenskaper, konceptböcker och chiffer 
underlättade. I bredd med det belopp af sammanlagdt 
ungefär 160,6 miljoner mark, som med hufvudkontoret 
råkat i expropriatöremas våld, äfvensom de vid bankens 
sex södra filialer befintliga medlen, uppskatta.de till ungefär 
25 miljoner mark i finskt mynt, ägde således bankens 
återstående tillgångar största betydelse. Till följd af världs
kriget hade förutom de banken anförtrodda öppna depo
sitionerna samt större delen värdepapper den till ungefär 
42 miljoner mark uppgående guldkassan, såsom tidigare 
nämnts, öfverförts till särskilda inlandskontor, och befunno 
de sig lyckligt"is inom den lagliga samhällsmaktens la.nda
mären. Finlands Banks af Tyskland och Österrike vid världs
krigets utbrott konfiskerade behållningar, circa 30 miljoner 
finska mark, voro tills vidare icke disponibla, om ock för-

. hoppning förelåg om deras återfå.ende i sinom tid. Bankens 
i ryska banker placerade tillgodohafvanden motsvarade 
ungefär 130 miljoner mark, men kunde blott genom konto
ret i Petersburg disponeras, hvarför ett öfverförande af 
denna tillgång icke för tiden kunde fås till .stånd. Så mycket 
viktigare var att säkerställa bankens i utlandet varande 
valutor, hvaraf - efter den transaktion, hvarigenom direk
tionen under sommaren lyckats skaffa banken engelska. 
pund och doJiars såsom vederlag för ryska kronans behof 

3 



34 

af finska mark - ett belopp om icke mindre än 320 mil
joner mark funnos placerade i olika länders ba.nkinrätt
ningar. 

Då all förbindelse med direktionen var omöjliggjord 
och bankfullmäktiges ordförande, docenten Gylling, såsom 
direkt medverkande vid det timade bankrånet ej kunde 
anses äga rätt att framgent representera inrättningen, 
vände sig öfverkamrer Mannelin närmast till under
tecknad Palmen, hvilken numera måste såsom viceord
förande anses hafva trädt i ordförandens ställe. Den vi11-
serligen valhändt ledda men i alla fall hänsynslösa. ötver
vakning af misstänkta, som från röda. gardets sida. satts 
i gång, gjorde särskild varsamhet nödvändig, men den 4 
februari kunde personlig öfverläggning oas emellan äga rum. 

Härvid föreslog öfverkamrer Mannelin, att under
rättelse on det tima.de måtte med det första meddelas 
utländska regeringars härvarande representanter, hvilka. 
sedan enhvar kunde medels chiffertelegram gifva. sitt lands 
styrelse den eventuellt nödigansedda. varningen emot 
illegitima. anspråk på Finlands Banks i olika länders bank
inrättningar inneliggande tillgodohafva.nden. Underteck
nad Palmen erkände i allo ~ikten a.f de påtänkta åtgärderna. 
samt att desamma med första möjliga blefve vidtagna, 
och blef oss emellan öfverenskommet, att öfverka.mrer 
Mannelin såsom fullt beherskande engelska. språket skulle 
för ändamålet besöka. Storbritanniens och Nordamerikas 
Förenta staters härvarande konsuler för att med åberopad 
referens till bankfullmäktiges i tjänst varande viceord
förande göra meddelande om den rådande ställningen. 
Undertecknad Palmen åtog sig att i samma syfte göia med
delande hos Sveriges på orten ackrediterade Charge d'Af
faires, och finge på vunnen utredning bero, huru öfriga 
af behofvet betingade åtgärder kunde vidtagas. I öfverens
stämmelse härmed gjordes de af tal ta. meddelandena. den 4 och 
och 5 februari om den omhvälfning, som timat i lednin
gen af Finlands Bank. Underrättelse om förhållandet torde 
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kort därpå bragts Finlands Banks viktigaste utländska. 
ombud till handa.. Sedan bankdirektör von Collan, hvilken 
länge på grund af krigstillståndet inom Finland blifvit 
fördröjd under sin resa., den 16 februari kommit i tillfälle 
därtill, meddelade äfven han från Stockholm utlandets 
banker telegrafiska. förhå.llningsorder, på det att den genom 
usurpation tillkomna administrationen icke måtte kunna 
genomföra anordningar till landets och dess nationalbanks 

skada. 
Den 6 februari sammankallades bankfullmäktige till 

öfverläggning, och androg ordföranden då ofva.n intagna 
förklaring till protokollet om hva.d som i afseende å bankens 
öppnande tillgjorts, samt föreslog tillsättandet af en in
terimsdirektion i den a.fviknas ställe. 

Undertecknad Palmen frågade, huruvida enligt ord
förandens åsikt jämväl direktionens ordförande von Col
lan, som befann sig å en anmäld och nödigbefunnen tjänst
teresa., borde betraktas såsom afsa.tt. 

Ordföranden Gylling vidgick, att vederbörligt beslut 
förelåg med a.fseende å nämnda. tjänsteresa, äfvensom att 
fullt lagliga förutsättningar för den föreslagna åtgärden icke 
kunde åberopas. Densamma betingades emellertid af det 
faktum, att direktionens samtliga medlemmar voro från
varande. För öfrigt förklarade han att banken bragts i 
gång; kontoren i Åbo och Vi borg voro i verksamhet, hvart
dera. under kommissariens ledning. Kontoret i Tammer
fors hade va.rit i funktion men åter stängts; kontoret i 
Kotka var öppet, men i Tava.stehus förnams öppenhållan
det icke ännu hafva vidtagit. 

Undertecknad Palmen afgaf till protokollet följandA 
på förhand skriftligt affattade reservation: 

.Jag ha.de icke väntat kallelse till bankfullmäktigsam
manträde, sedan bankens alla funktionärer under flere da
gars förlopp varit med vapenmakt hindrade att infinna 
sig å sitt verk, hvarhos upplyst blifvit, att man med in
brott sökt och vunnit inträde till kassorna samt öfverlåtit 
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de i dem bevarade medlen uti obehöriga personers vård. 
Efter mellanfall af detta slag sakna bankfullmäk tige na
turligtvis möjlighet att inför Finlands landtdag svara för 
det dem anförtrodda uppdragets fullgörande eller för de 
till fullmäktiges vård öfverlämnade tillgångarna. Och då 
under samma tid landets medels allmänna val utsedda lag
liga representanter blifvit bemötta med våld och en af dem 
t. o. m. mördats, medan andra undgått samma öde ~tagli
gen blott genom att gripa till flykten, samt förordnanden 
dagligen utfärdas att gälla såsom allmän lag, utan att lan
dets representation därvid medverkat eller om dem erhål
lit någon kännedom, utgör detta en mot Finlands landt
dags och hela dess folks rätt riktad statskuppspolitik, till 
den grad kränkande, att få lands historia kan uppte dess 
like. För de af landtdagen tillsatta utskotten och delega
tionerna blir detta ett hinder, som ej kan åsidosättas. Jag 
kan alltså vid nuvarande sakläge blott inlägga min reserva
tion till bankfullmäktiges. protokoll emot de mångfaldiga 
skedda rättskränkningama samt fordra, att Finlands lag
ligen valda folkrepresentation måtte få tillfälle att åter så
som fulltalig och med den trygghet grundlag tillförsäkrar 
landtdagen samt enhvar af dess medlemmar samlas för att 
i frihet fatta beslut, bland annat om hvad som i afseende å 
Finlands Bank visar sig vara för nationen och fosterlandet 
nödigt.> 

Undertecknad Ståhlberg afgaf till protokollet en kort 
redogörelse för det emot honom och öfverkamrer A. V. Man
nelin den 1 februari begångna våldet, hvarom fu_llständig 
redogörelse ofvan enligt detta och andra meddelanden af
gifvits, 1:1amt afslutade sitt diktamen med följande förkla
ring: 

tDå andra än därtill lagligen berättigade innehafva Fin
lands Bank med stöd af väpnad makt, använda dess medel 
och förfoga om tillsättandet af tjäns~män i den.samma, fin
ner jag mig hindrad att fullgöra mitt uppdrag såsom bank
fullmäktig, till dess Finlands Bank åter kan fungera i hägn 

af iaglig samhällsordning samt under den fritt arbetande 
· Iandtdagens vård och garanti.> 

Härå aflägsnade sig undertecknade Ståhlberg och 
Pal.m6n från sammanträdet, hvarå de öfriga, såsom icke vi
dare beslutföra, åtskildes. Nytt sammanträde, dock utan 
sekreterare, ägde rum den 8 februari, då bankfullmäktige, 
att sluta af ordförandens anteckningar, herrar Gylling, Mäki, 
Huotari, Eloranta, Karjalainen och Wiik, till direktion 
utsett herrar Anton Huotari, Einari Laaksovirta, Mikko 
Virkki och Jaakko Ekr::tedt, den förstnämnde såsom ordfö
rande. Direktionen erhöll i uppdrag att vidtaga åtgärder 
med afseende å behofvet att trots strejken kunna genom 
Petersburgs kontor för lifsmedelsköp erhålla anvisningar 
å rubel. Ordförandens förslag om inrättande af ett bankkon
tor i La.hti afböjdes. Direktionen erhöll uppmaning att vid
taga åtgärder till sedeltryckeriets igångsättande. Denna 
eller någon af de följande dagarne utfärdades strängt för
bud för kontoren att utan särskildt bemyndigande afsända 
penningremisser. 

Angående de åtgärder, som under upprorstiden i af
seende å Finlands Banks administration vidtagits, dels af 
det s. k. folkkommissariatet, som upphäft sig till landets 
styrelse och för ändamålet tagit senatshuset i besittning, 
dels af bankens socialistiska fullmäktige och suppleanter 
samt den af dem tillsatta direktionen, föreligger i den blott 
delvis förda eller bevarade skriftväxlingen samt protokoll 
och böcker en ganska ofullständig utredning, hvarhos 
kompletterande underrättelser måste sökas i den såsom folk
kommissariatets officiella organ betecknade tidningen Suo
men Kansanvaltuuskunnan Tiedonantoja (från och med 
den 26 februari benämnd Tiedonantaja.) Några antydnin
gar om de ur nämnda källor framgående f~rhållandena. torde 
här förtjäna att intagas. 

Redan den 31 januari, då alla banker och bankkontor 
i Helsingfors på grund af den proklamerade strejken samt 
den däraf föranledda allmänna. osäkerheten voro stängda, 
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hade kommissariatet funnit sig föranlåtet att utfärda en tpro
visionell lag om de sina skyldigheter försummande banker
nas uppgifters handhafvandet och bestämdes i detta dekret, 
att folkkomissariatets fina.nsa.fdelning ägde att i bankernas 
ställe och under finska. statenB garanti fungera. •till det i 
trångmål bragta folkets lisa..t Nämnda a.fdelning borde så
lunda. verkställa. å bankerna. ankommande utbetalningar 
emot en efter den utbetalta summans storlek progressivt 
a.fpa.ssad beskattning, i dekretet a.ngifven till en hundra.
dedel i veckan för belopp om 500-2,000 mark och tio hund
radedela.r i veckan för belopp öfverstigande 9,000 mark. 
Så snart Finlands Bank i början af februari på ofvan an
fördt sätt öppnats, synes dock den under de första dagarna 
närmast till utväxling af finskt mynt för den ryska mili
tärens behof anordna.de verksamheten utstr,ä.ckts till de 
likvider kommissariatets finansa.fdelning tidigare haft att 
ombesörja.. Då ingen utredning förelåg beträffande de 
inom respekthe banker befintliga tillgodohafvandena, å. 
hvilka. trassering medels checker kunde göras, sökte veder
börande godtgöra. bristen genom infordra.nde af nota.riats
intyg, grundade på personens i fråga egen bokföring. De 
inlämnade intygen torde dock icke förvarats och af tillfäl
ligtvis bekanta. fall att sluta fick godtycket äfven råda be
träffande den föreskrifna beskattningen. 

Komissariatets officiella. organ upptog ännu i sin num
mer för den 8 februari den ofva.n nämnda provisoriska. la
gen om fullgörandet af de bankers uppgifter, thvilka. för
summat demt, men följande dag tillkä.nnagafs, att publika
tionen i fråga berott på ett i ti:yckeriet gjordt misstag; den 
9 februari hade tvärtom en llY tbankla.g• af kommissariatet 
utfärdats. Genom detta dekret förklarades Finlands Bank 
berättigad, dock icke skyldig, att såvidt sådant pröfvades 
tför det i trångmål bragta folket• oundgängligt och nyt1igt 
fungera. i försumliga. penninginrättningars ställe; hälft.en a.f 
den tidigare för sådana transaktioner föreskrifna. skatt.en 
åhvälfdes nu banken i fråga. För den enskilda ställdes i 
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utsikt eftergift af honom ålagd beska.ttning, därest han 
kunde ådaga.lägga., att sådant vore erforderligt •till erläg
gande af arbetslöner eller annat för a.rbeta.rne nyttigt ända.
måb. Af. särskild orsak kunde utländing bef1ias från skat
t.en i fråga., - en lindring, hvilken enkom torde afsett ryska. 
kunder. Särskilda försi~tighetsmått föreskrefvos till fö
rekommande af bankmedels användning i motrevolutio· 
närt syfte och synes afsikten va.rit att åhvälfva. Finlands 
Banks förvaltning detta öfverva.kande. 

En i det officiella revolutionsbla.det för den 9 februari 
förebådad .grundlig omarbetning af Finlands Banks 
föråldrade reglementet t.orde ansetts ernådd med en den 
19 i samma månad daterad, i fi.nansafdelningens namn 
proklamerad författning• -Om Finlands Banks rätt att 
utvidga. sin affärsverksamhet•; samma dag utfärdades äf
ven en tLag om spa.rba.nkernas rätt att utvidga sin affärs
verksamhet.• Sparbankerna förklarades berättigade att 
emottaga. depositioner, från hvilka medel kunde utbetalas 
antingen mot checker eller annorledes, äfvensom att idka 
växelrörelse, dock med förbehåll att sålunda ta.gen och gif
ven kredit icke öfverstege 25 procent af sparbank~ns egna 
medel och depositioner enligt föregående ha.lfårsbokslut. 
Finlands Bank förklarades berättigad att emottaga pennin
gar å depOflition mot ränta äfvensom att mot säkerhet el
ler utan sådan bevilja kredit åt säkra. affärer, inrättningar 
och offentliga se.mfund. Någon provision behöfde ej erläggas 
för direkt med Finlands Be.nk gjorda afräkningar; belop
pet för löpande räkningsräntan bestämdes till 1 och å. depo
sititionskontokura.nträ~g till 4 procent, med tre måna
ders uppsägningstid för större summor. 

Till ställningens belysande infördes i samma blad den 
28 februari och 1 mars en artikel öfverflöd.a.nde af beskyllnin
gar i anledning af förmenta. missbruk och tbrottt, hvilka. 
för den tidigare fö1valtningen skulle varit utmärkande. 
Det rådande •följet• (kopla) hade än nedtryckt räntan för 
privatbankerna, än åter förhjälpt dem att hålla inlånings-
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räntan hög; man hade vid sin förvaltning rättat sig etter 
parti.synpunkter m. m. Då medlen annars kunde komma 
motrevolutionen till godo, borde penningar framdeles blott 
insättas i Finlands Bank och enskildas besparingar i arbe
tames banker. 11Vi som, vare sig på grund af ålder, svaghet 
eller andra viktiga skäl icke kunna begifva oss till fronten, 
fullgöra på detta sätt en fredlig fronttjänst, och de bland oss, 
som hinna främst, äro jämförliga med de djärfva förposterna 
i våra gardent. Senare åtnöjde sig bladet med att i annonser 
samt notiser från olika kontor söka ingifva en förmånlig 
tanke om den utsträckta verksamhet, som Finlands Bank 
föregafs utveckla under sin nya och tidsenliga ledning. 

Om beskaffenheten af denna ledning meddela för han
den varande originalhandlingar särskilda vinkar. ·Afsän
dandet af fackmän för brytande af lås och deras sättande i 
skick äfvensom i ett fall order om häktande af en bank
kommissarie för påstådd förskingring af kontorets guld
kassa hörde till den nya direktionens tidigare omsorger. 
Den 12 mars framlade direktionen en ny och delvis förhöjd 
stat för bankens tjänstemän, för så vidt de hade sin verksam
het inom området för den revolutionära rörelsen; följande 
dag insändes till bank.fullmäktige en sedan af dessa i huf
vudsak godkänd förteckning på nya och efter de förändrade 
förhållandenas kraf valda diskontledamöter för de södra 
bankkontoren. Endast en 1 idigare så.Bom suppleant anlitad 
affärsman befanns härvid kunna få kvarstå. Tvänne 
den 13 mars af nyss vid hufvudkontoret anställda kassörer 
insända ansökningar om befrielse från ersättandet af före
fallna balanser utvisa, attJ förmåga att i skrift behandla 
finska. eller svenska språket icke hört till vederbörandes 
kompetensvillkor. 

Tvänne angelägenheter synas för den nya och kort
variga direktionens verksamhet varit särakildt viktiga och 
karaktäriserande, - den ena frågan huru de i landet dispo
nibla betalningsmedlen kunde ökas, den andra huru revolu-

tionsregeringen kunde komma i tillfälle att disponera Fin
lands Banks utländska tillgodohafvanden. · 

Medan sedelstockens af det långvariga världskriget 
samt det ekonomisk.a lifvets däraf betingade störingar 
här.flytande tillvii.xt tidigare varit ett för de af finans- och 
bankangelägenheter intresserade socialisterna synnerligen 
kärt tema, hvilket förmentes belysa den föregående för
valtningens brister, blef ett hufvudlöst ökande af sedel
massan nu den nya regimens räddningsplanka, då slöseriet 
i utgifter gick hand i hand med fulllromlig oförmåga att 
vidmakthål.1.a eller utveckla beskattningsväsendet. Utan 
någon som hälst hänsyn till en sund statshushållnings kraf 
samt Finlands Banks ovillkorliga rätt och plikt att vara en 
af statsverket oberoende inrättning med uppgift att upp
irätthålla. stadga. och säkerhet i landets penningväsende, 
blef tryckningen af pappersmynt betraktad såsom statens 
hufvudsakliga inkomstkälla, - visserligen äfven härvid 
under efterapande af det i bolschevismens hemland gifna. 
föredömet. 

Sedeltryckningens inom banldullmä~tige redan den 
8 februari påtänkta forcering kräfde dock någon tids förbe
redelse, huru betydande äfven det förråd halffärdiga sed
lar var, som den laglösa förvaltningen kunde lägga beslag på 
vid öfvertagandet a.f den lagliga administrationens arf. 
Måndagen den 11 februari blef föreståndaren för Finlands 
Banks sedeltryckeri, herr Ernst Tilgmann, som i likhet med 
bankens alla andra funktionärer sedan morgonen den 29 
januari varit hindrad att beträda bankens lokaler, kallad 
att infinna sig hos tdirektionen,t och presenterade sig därvid 
herr Laaksovirta. såsom direktör och hert Huotari så.som 
ordförande i den nya direktionen, meddelande tillika, att 
sedeltryckeriet omedelbart borde sättas i gång, emedan 
banken vore i stort behof af sedlar. 

Herr Tilgmann svara.de härtill, a-tt han af sitt med Fin
lands Bank ingångna kbntrakt vore bunden allenast gent 
emot institutets lagliga direktion och på inga villkor vore 
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villig att underskrifva något nytt kontrakt eller vidare del
taga i ledningen af sedeltry6keriet. Därtill svarade herr 
Laåksovirta., att nödiga åtgärder redan vidtagits för tryc
keriets sättande i gång; herr Tilgmann ägde blott aflämna 
nyclrlama till tryckeriet. På dennes hänvisning till öfver
vaktmä.star Paulin, som ägde omhänderhafva dem, medde
lade La.aksovirta, ett bankdirektör Järnefelt hade emotta
git dem af öfvervaktmästaren. Med en gest åt den i direk
tionens samlingsrum synliga uppbrutna dörren till direktio
nens hvalf tillade han: &ni ser, att vi öppnat detta hvalf; 
.således torde det ej möta någon svårighet att äfven öppna 
sedeltryckeriets dörrar.• Något senare infann sig i direktio
nens rum maskinmästaren vid sedeltryckeriet H. Nyman, 
hvilken nämndes såsom inrättningens nye ledare. 

Följande morgon kl. 8 erhöll herr Tilgmann kallel.se 
att närvara då tryc~eriets dörrar skulle uppbrytas. Herr 
Tilgmann var dock hindrad att vid detta tillfälle närvara., 
men fann sig däremot skyldig att öfvervara själfva inven
teringen af sedelblanketter, maskiner m. m., hvilk:.en den 
den nya direktionen erkänt böra blifva mycket noggrann, 
på det densamma kunde läggas till grund för bankens inköp 
af herr Tilgmann personligen tillhöriga. maskiner, utensilier 
o. dyl. En grundlig husundersökning förrättades dock 
samtidigt i herr Tilgmanns hem, hvarför han hade svårt 
att lämna detsamma; han befullmäktigade således faktor 
J. Eriksson i sitt ställe. För att förebygga en fullkomligt 
ändamål.slös förstöring af dörrar och dyrbara. lås beordra
de herr Tilgmann tillika herr Eriksson att utlämna nycklama 
till det skåp, där alla de inom tryckeriets förvaringsrum 
hållna nycklarna funnos, särdeles då den för tryckningen 
utsedde nye föreståndaren Nyman äfven var underkunnig 
om platsen där de förvarades. 

Inventeringen af sedeltryckeriet drog ut på tiden, men 
strax efter denna förrättnings afslutande torde de för en 
tid stagnerande arbetena satts i full gång. Genast i början 
synes en konflikt förei.1,ommit med en arbetare, som tdirek-

43 

tionent fann sig böra aflägsna, enär, såsom det heter i den 
till bankfullmä'ktige rii.itade skrifvelsen i saken, tsedel
tryckeriet är en så ömtålig inrättning, att man inom den
samma icke k'an lida en person, som tog till sin enda uppgift 
att ställa till tvist med inrättningens ledningt. Äfven andra 
svårigheter kommo till. Att sluta af en den 13 mars date
rad skrifvel.se till bankfullmäktige hade en mindre eld.svåda 
nyss förut inträffat å tryclieriet, vare sig att orsaken varit 
oskicklighet eller bristande eftersyn. Huru betydande 
förråd af halffärdiga sedlar som än förelåg, fann sig direk
tionen samma 13 mars böra fatta beslut om arbetsdagens 
ökande för arbetame från 8 till 12 timmar, med åsidosät
tande af den så nyss från partiets sida med oerhörd patos 
genomdrifna Jagen till skyddande af arbetare mot öfver
grepp. Framställning gjordes i ämnet till den revolutio
nära regeringens afdelning för arbetareangelägenhe~r, 
med uttryckligt åberopande af &den till det yttersta till.stra
made penningställningen i landet•. 

Ånnu mera betecknande ter sig en annan omständig
het åt hvilken i de hittill.s tillgängliga efterlämnade hand-

' lingame någon uppmärksamhet alls icke synes blifvit 
egnad. Så naturligt det än skulle varit, att den myndig
het, som utfärdade nya sedlar, åtminstone vågat öfvertaga 
ansvaret för åtgärden samt verificera de utgående betal
ningsmedlen med sitt namn, enär ett motsatt förfarande 
synes kunna rubriceras såsom sedelförfal.skning, lät den 
olagliga direktionen sig angeläget vara att föl'8e samtliga 
under dess tid tillverkade sedlar med namnen på tjänste
män hvilka samma direktion all.s icke haft att göra 
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nied samt dessutom förklarat afsatta och förlustiga alla 
sina rättigheter. Förhållandet framstår i så mycket 
mera bjärt dager som samma direktion i ett kort förut, 
den 28 februari, tryckt meddelande utfärdat offentlig var
ning mot de betalningsmedel, hvilka den i Va.sa fungerande 
afdelnmgen af Finlands senat utfärdat. Dessa genom Va.sa 
bank utfärdade och i dess namn gående sedlar betecknades 
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af Finlands Banks på olaga grund stående nya direktion 
så.Bom •grof förfalskning•, under hot att desamma aldrig 
af Finlands Bank komme att inlösas. 

Upplysande är ä.fven förhållandet till de utländska 
penningeinstitut1 med hvilka Finlands Bank för tiden stod 
i förbindelse. 

De högst betydande utländska valutornas betydelse 
för bankens rörelse torde först vid medlet af februari klar
nat för bankens nya administration, ty senare åberopas den 
16 februari a.fsända telegram, genom hvilka den nya direk
tionen hos bankens utländska ombud förklarat alla af dess 
företrädare från den 1 februari utfärdade anvisningar vara 
ogiltiga. Jämte det direktionen gaf meddelande om sin sam
mansättning, bifogades intyg af herrar Edvard Gylling på 
bankfullmäktiges och Kullervo M.anner på Finlands sty
relses . vägnar om den nya direktionens legitimitet. Tele
grammen af den 16 februari ingå e.j i direktionens kopie
bok. Utlandets banker torde icke ansett den erhållna un
derrättelsen tillfyllesgörande eller ens besvarat densamma, 
ty telegramkopior från medlet af mars månad utvisa, att 
tdirektioneI)t med hänvisning till tidigare telegram peremto
riskt fordat afbrott af möjligen pågående transaktioner 
och förklarat vederbörande bank själf komma att göras 
ansvarig för sådana utbetalningar; ytterligare meddelas, 
att den tidigare direktionen stått i förbindelse med fyrmakts
förbundet, hvarför tilläfventyrs enligt densammas order 
gjorda. utbetalningar komme centralmakterna till godo. 
Blott få. af de afsända telegrammen återfinnas i kopiebo
ken, men sådana meddelanden synas afgått till ~tort an
tal, enär bankens utgifter för utländsk telegrafkorrespon
dens. för en månad 1,1ärmar sig beloppet 4,000 mark. Då 
de växand_e utgifterna icke kunde med ökning af sedeltr~c,. 
ket tillgodoses, börja.de den revolutionära förvaltningen i 
statens namn utfärda särskilda anvisningar, där viss termin 
för honorerandet icke var utsatt; dessa betalningsmedel 
bragtes till användning äfven vid utbetalningen af löner 
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åt röda gardet och arbetare. På de inom banken öppnade
utvägarne till insättning af medel emot ränta synes allmän
heten fäst föga afseende, hvarför direktionen den 15 mars 
fattade beslut om höjning af tidigare utfästa räntesatsn. 

Afsedda ingrepp mot enskilda banker medels konfiske
rande af dem tillkommande remisser samt respektive ban
kers växelportföljer bunno icke med nämnvärd effektivi
tet sättM i verket -innan krigshändelserna satte en gräns 
icke mindre för den nya styrelsens än äfven för den ille
gitima bankförvaltningens verksamhet. En redan utfärdad 
och den 21 mars daterad föreskrift om åtgärder för fram
tvingande i rörelsen af dolda penningtillgångar utöfvade 
ingen som hälst ökning af det i Finlands Bank befintliga 
förrådet betalningsmedel. 

Såsom belysande för det då rådande systemet samt 
de svårigheter, hvari de styrande invecklat sig, må ännu 
nämnas, att utöfver det redan tidigare afsedda lånet 120 
miljoner mark för tillgodoseende· af kommUnikationsfon
dens behof ett statslån stort 100 miljoner mark ytter
mera den 2 april beslutits af tfolkkommissariatet• till 
bestridande af den finska republikens löpande utgifter. 
Stat.sverkets med Finlands Bank förda upp- och afskrif
ningsräkning hade för tiden blifvit öfverskriden och ban
ken hade svårt att motsvara de lavinlikt växande an
språken. Beslagtagande af de privata bankernas tillgångar 
till fyllande af bristen synes för vederbörande framstått 
såsom enklaste utväg att bekämpa svårigheterna. Utan 
vidare formaliteter synes beslutits af de i den revolutio
nära atyrels~, statskontoret och Finlands Bank för tiden 
rådande, att af det beslutna nya lånet 60 miljoner mark 
skulle åhvälfvas de tre största privatbankema, Förenings
banken med 26, Nordiska Aktiebanken med 20 och Kan
aallis-Oeake-Pankki med 15 miljoner mark. Finlands Banks 
direktion utfärdade genom herrar Laaksovirta och Huotari 
tre utanordningar å de belopp man afsåg att åhvälfva de 
nämnda privatbankerna; bland handlingarna påträffades 
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älven reversal å motsvarande insättningar på. statens upp
och afskrifningaräkning. Herr Gylling har på tkommieea
riatets• finansafdelnings,, herr F. E. Kellosa.lmi på stats
kontorets vägnar bekräftat den vidtagna åtgärden. Det 
af dem underskrifna dokumentet bär datum den 6 april. 

Slutet var då nära. Måndagen den 8 april öppnades 
Finlands Bank icke; följande dag kunde det officiella 
bladet Tiedonantaja ej vidare utkomma i Helsingfors; 
och upprorets ledare funno med sin säkerhet bäst öfver
e:psstämmande att i god tid fly till Viborg. Natten emot • 
sistsagda 8 april hade större delen af Finlands Banks i 
hufvudkontoret kvarliggande rörliga tillgångar öfverförts. 
till järnvägsstationen för vidare befordran till Viborg; den 
till grund för åtgärden liggande delvis summariska ordern 
af ba.nkfullmäktiges ordförande Gylling utvisar, att det då 
bortförda beloppet motsvarat ett värde af ungefär 17 mil
joner mark. De närmaste dagarna därförinnan hade till 
samma ort öfverförts circa 13 miljoner mark. 

Efter intagandet af Viborg har det emellertid ut
redts, att vederbörande vid sin hastiga flykt från den af 
den lagliga regeringens trupper omringade staden kvar
lämnat omkring 18 miljoner i bankens därvarande 
kontor, såsom tidigare anförts. Däremot har den olag
liga bankförvaltningen under månaderna februari ~ 
april hunnit med tillgodogörande af tidigare gjordt tryck:
ningsarbete tillverka nya sedlar till ett nominellt belopp 
af 77,288,000 mark, däraf icke mindre än resp. 46 och 2019 
miljoner i obehörigt tryckta 500 och 100 marks sedlar. 
Sedan den af bankförvaltningen utsatta tiden för inlämning 
af dessa genom sin nummerbeteckning bestämbara falska 
sedlar utgått och noggrannare utredning kan gifvas om 
det belopp, som inlämna.te, skall bankens fö;rvaltning 
inkomma till landtdagen med sådan framställning frågan 
kan föranleda. Endast med afseende å de på en mark ly
dande sedlar, som under upprorstiden tillverkats och utgå~ 
i rörelsen, har förvaltningen funnit någon särskild åtgärd 
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icke böra ifråga.komma, dels emedan en betydande del af 
deaea sedlar kvarlegat i banken, dels äfven enär ett af
skiljande af de upprorsrörelsen faktiskt tillgodokomna 
numren komme att medföra svårigheter och kostnader 
öfverstigande dem, hvilka inlösen af de obehörigt utfär
dade sedlarna af sagda låga valör måste medföra. Genom 
gnisttelegram till Berlin bar underrättelse äfven till Ryae· 
land meddelats, hvilka sedelnummer som kunna betraktas 

sås9m ogiltiga. 
Då Finlands Bank undgått att i likhet med ständer-

huset, senatshuset m. fl. offentliga byggnader blifva ett 
tillhåll för samhällets drägg samt yttre ordning inom lo
kalerna hållits vid makt af den i sina tidigare sysslor 
kvarstående betjäningen, var icke någon genomgående 
rengöring och upputsning af lokalen en förutsättning för 
återupptagandet af funktionärernas arbete. Granskning och 
ordnande af handlingar och räkenskaper likasom äfven 
arbetet inom sedeltryckeriet kunde sålunda vidtaga så 
snart de lagliga förhållandena återinträdt. 

En exakt uppgift om alla de förluster ofva.n berörda 
upprorsrörelse för Finlands Bank medfört kan icke för när
varande framläggas, enär en i alla detaljer genomförd pröf
ning af hvarje post i den olagliga administrationens verksam
het dessförinnan måste utföras. Föreliggande redogörelse 
afser närmast att gifva Finlands landtdag en utredning 
om de tilldragel!!er, hvilka drabbat Finlands Bank i följd 
af det numera kufvade upproret, äfvenaom af däraf på-

kallade åtgärder. 

Helsingfors den 16 maj 1918. 

E. o. Palmen. K. J. Stlhlberg. 



Bilaga till Berättelsen till Landtdage1U1 
Bankutskott om Finlands Bank under upproret 
1918. 

Sedan den brottsliga upprorsrörelse blifvit kufvad, 
som år 1918 hotade all samhällsordning i landet samt 
jämväl Finlands Bank med undergång, fanns en särskild 
själfva upprorstiden omfattande berättelile om banken varn 
nödig, och afgafs densamma af undertecknade fullmäktige. 
Vid denna redegörelseil afgifvande i maj detta år kunde 
någon exakt och uttömmande utredning dock icke ännu 
ernås om alla bankens förluster, enär ett konstaterande 
af de olika inkomst- och utgiftsposterna förutsatte om
fattande arbete för insamlande, ordnande samt granskning 
af det föreimtliga materialet. 

Numera hafva de till den olagliga förvaltningens tid 
sig hänförande transaktionerna efter möjligheten under
kastats pröfning samt upptagita i ett särskildt upprora
konto, och framgår af detsamma, att förlusten per ultimo 
juni 1918 måste räknas till Fmk 116,444,958: 21. Dess 
definitiva belopp kommer dock enligt all sannolikhet att 
något nedgå i följd af indrifna fordringar, hvilkas legiti
mitet icke ännu kunnat konstateras. Detaljupplysningar 
om förlusten hafv& e&mmanförts i nedanstlende öf versikt, 
som uppgjorts i enlighet med de för Finlands Bank M-
ligen till Landtdagens Bankutskott afgifna bilanserna. 

Helsingfors den 12 september uns. . 

E. O. Palmen. K. J. Stlhlberr. 
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Upprorets rikning i Finland!!i Bank 
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Upprorsrikuingeus Finlands 

Debet. 

Vexlar . 

HypotekalAn 

Kassakreditiv . 

Kon tokuran träkning 

Statsverkets upp-och afskrif
ningsräkning. 

Privatbankerna 

Diverse räkningar 

Kassabristen: 

Vid Hufvudkontoret , 

" kontoret i Åbo 

diskonterade ' 3,246,756 00 

infriade : 3,229,124176 

utgifna 
1 

1,791,002,70 
inbetalda I 1,742,210 35 

uttagningar : 18,867,664118 
inall.ttningar 3,940,637 97 

uttagningar !--- - 1 
J 

insättningar : i 

uttagningar I 
insättningar 

uttngningar ' 

insättningar 

uttagningar 

insättningar 

" " Wiborg. 

347,008112 

2,471,77295 
454,989 29 

96,00946 " Tammerfors 

" " " Tavastehus 
n n " Kotka. 

Remisser till Petrograd 

• I 1,117,227 04 

' 812,358,97 

' I 

i 
I 
I 
I 

1.1 

17,632 20 

48,792 35 

14,927,026 21 14,993,4M>,. 76 

1,999,377
1

36 
I 

278,035:11 1.721,342 25 

I 
164,915,144171 

8,815,464 24 156,039,680 47 

15,733,201173 ' 
10,631 ,906 69 5,101,295104 

131,321,003114 i 

131,045.528188 275,534126 

I 
I 

I 
I 

5,299,366143 

6,741,582 40 12,040,94888 

I . t90,112,25ll61 

Bank bilans ultlmo Juni 1918. 

Kredit. 

Olagliga sedlar, tillverkade: 

å 500 mark N:ris 170001 - 262000. 

n 100 n n 2775001- 2983000. 

9 20 ,, n 9874001-10019000. 

" 

5 " 
1 .. 

n 19397001--20789000. 

" 20232001-20880000. 

5 

· I 46,000,000 - I 
• I 20,800,000 -

2,880,000 - I 

6,960,000 - I 

648,000 - 77,288,000 _ I 
Enligt Landtdagens beslut för gång- ; 
bara förklarade 1 marks sedlar . I 1 

648,000,- I 
Från Bankens kassor utsorter!lde i I: I 

äfvensom inlösta . j :-_8-'-,7_88--'-,80_o_,· ---+[_9:_,4_3__,6,_80--'5-'--- 67, 1,1 i'> -

Postremissvexlar utstälda I 2,920,693199 ' 

inlösta '1 2,172,651 94 748,042 05 
Invisningar pA kontoretiPetrograd, utstä.lda 1 702,741 87 I,1-50,788 92 

Upp- och afskrifningsrä.kning, insättningar ' 1 12 9 ' l, 32,799 75 

Depositionskontokuranter 

Löpande räkning 

Diverse räkningar 

Vinst- och förlusträkning: 

uttagningar I 
insättningar 

uttagningar , 

insllttningar I 
uttagningar 

1 

insättningar 

uttagningar 

I 

Upprorets skatteinkomst . 

Provisioner ., 
Agio . 

Intressen 

Afiöningar. 
Omkostnader. 

Saldo förlust ultimo Juni 1918 

·I 
I 

• 1 
I 

121,645,41141 
I 

197,078 20 

173 6701-23,408 20 
' I 

6,792,204 98 

4,377,986 ~ 27 2,414,218171 

I 1,320,884152 
I 10,500 -
I I 

I 
227,567 g7 

19,791 14 

109,35410 

180,189196 536,903 17 

246,181155 
51,063 71 297,245 26 

! 
I I I 

: . 1 1. 

287,388134 

2,587,888 71 

1,310,384 52 

I 
I 

I 
239,657 91 

116,444,953 21 

190,172,251 :61 



Dag. 

Februari 

" 
Mars 

" 
April 

" 
lf.aj . 

n 

Juni 

" 

Dag. 

Febr•ari . 

.. 
llan 

,. 
April 

.. 
l bj. .. 
J•ni ., 

.. 

tJpprorsräkningens i Finlands Bank bilanser 
Februari-Juni 1918. 

Debet. 

- U I Statsverketsl 

- -

I i 
- pp· och Vexlar I Konto- Inlösta 

. . upp- och 

-

I I 
Diverse Kassa-

I 

afäkrtfnmgs- f k ·r . I oeh I kuran- privatbanks-
räkningar. bristen. a s ri nmgs- , 

I I 
räkningar. ..k . llln. ter. förbindel&er. 

ra. mng. 

I I 
23,894, 727 1 

I 
I . ! I I 

! 
15 i 2,595,733 321,082 1 - 5,837,219 1 6.655.239 I -
28 I 1,821,735 65,781,934 I 2,009,'186 212,500 11,057,110 3,105,073 -
15 - 89,700,836 7,112,337 1 l,Cli7,9!H 13,305.788 3,323,363 -
30 - 108,872,627 10,100,199 1,486,293 14,800,908 4,960,500 75,109 

15 2,634,582 141,482,001 15,851,823 1 1,711,342 15,528,902 17,989,143 :i,379,339 

30 239,688 152,937 ,599 16,104,339 l,nlM2 15,493,816 Hl,674.'07 5,108,925 

15 239,688 156,042,180 15,595,840 I 1,721,342 1-1,192,846 4,586 12,057,0:>1 

31 239,688 156,039,680 15,150,237 i 1,721,342 10,411,445 - 12,056,909 

15 186,051 156,031t,fi80 15,001,390 l,721,342 1 9,704,001 - 12,056,909 

29 - 156,03~,680 a,993.~l , 1,721,342 5,101,2V5 275,534 12,040,9-i9 

Kredit. 

I . ' I 
' . Deposi\lo· I 

I 1· Upp- och Postremis1- I 

I 
I afskrifnin gs- vexlar och 

ner oeh Diver11e 
I Vini,;t- Olagliga 

j· 
Bankens 

i rl.kningar. in visningar. 
löpande räkniIJgar. I medd. sedlar. förlust. 

I 
räkningar. I I 

I I I I I I . I rn I 
I 

- I - I 3,378 - 405,093 42,627 38,65~.l)W I 

, I 28 - 95,021 38,850 744,030 lM,847 3,920,000 I 79,983,390 
: i 15 9,666,472 I 514,063 1,867.070 870,602 200,291 9,330,000 92,931,817 

30 8,636,017 759,764 3,446,287 892,079 312,936 23,8'8,000 102,400,553 
15 - 1,232,766 I 3,303,Ml 1,187,688 227,568 77,288,000 ll5,337,4tl9 
30 - 1,491,645 1 2,597,389 1,188,1165 227,5tl8 72,6118,185 130,076,364 
15 - 1,491,645 2,597,389 1,607,669 229,336 68,6~,875 122,311,619 
31 - 1,450,784 2,5112,889 1,873,298 236,757 68,533,325 I 120,927,248 . 15 - 1,450,784 2,592,889 2,227,746 235,845 68,536,1~ I 119,663,984 
29 287,388 1,450,784 2,587,889 f 1,310,384 239,658 tl7,85l,195 ' 116,-444,953 

Summa. 

39,104,000 
84,948,138 

115,380,315 
140,295,636 
198,577,132 

208,280,116 
196,853,533 
195,619,301 

194,700,373 
190,172,251 

I 
Summa. 

39,104,000 

84,948,138 
115,380,315 
140,295,~tl 

198,577,132 
208,280,116 
196,853,533 

195,619,301 

19"709,373 

190,172,251 
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Om&ittnlngen på upprorsrlknlngen. 

Olll.Bättningen utgjorde i debet och kredit sammanlagt: 

Vid Hufvudkontoret . 
n kontoret i Wiborg 

Fmk 594,700,757: 71 

162,480,982: 66 

49,157,186: 98 

19,343,100: 55 

J 3,687 ,062: 64 
.. 
.. 

,, ,, Åbo . 

• Tammerfors 
,, Kotka 

" Bjömeborg . 
• Tavastehus . 

7 ,200,832: sg 

4, 119,009: 36 

Fmk 850,688,987: 711 

Helsingfors, Finlands Banks ka.mrerarekontor, den 
27 Juli 1918. 

A. V. Manneltn. 

Helslngton 1918, Flnsll:a Lltteratur&lllskapete tryckeri. 


