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Me darb etare. 

De statistiska tabellerna och grafiska framställningarna hafva upp
gjorts af Öfverkamreraren i Finlands Bank Arthur Broberg. Filosofie
magistern Johannes Hedengren har biträdt författaren vid arbetets 
redaktion. 

Källor. 

Förutom bankens och, i förekommande fall, Kejserliga Senatens 
och Konfmittens för finska ärenden i S:t Petersburg protokoll och 
akter äfvensom landtdagshandlingarna och myntkommittens betän
kande 1876, hafva såsom källor anlitats: C. D. S k o g m a n s An
teckningar om Rikets Ständers Bank I delen, Ernst N e o v i u s (N e
van l i n n a): Suomen Pankin perustaminen (uti J. R. Danielsons 
Suomen uudemmasta historiasta) ; - Suomen nihaasiain j ärjestä
misestä Porvoon valtiopäiviä lähinnä seuranneina vuosina; - Suo
men raha-asiat vuosina 1863-1904; J. V. T a 11 q v i s t: Bidrag till 
belysande af det svenska myntets historia i Finland sedan år 1808 
(uti Vetenskapssocietetens Bidrag till kännedom om Finlands n,atur 
och folk hft 60); G. G r a n f e l t: Finlands första privatbank (i Finsk 
Tidskrift 1909, II); Felix H e i k e l: Finlands bank- och penning
väsen; m. fl. 



FINLANDS BANK 
1811-1911. 
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Bankens grundläggning. 

Redan under det krig, som skulle leda till Finlands skils
mässa från Sverige och dess förening med det ryska riket, hade 
ryska utrikesministern Rumjantseff i ~n proklamation, daterad 
den 8 (20) april 1808, bland annat förklarat, att, så snart freden 
med Sverige blifvit sluten, en lållebank för egendomsägare och 
en diskont till befordran af lIden för Handeln nyttige penninge
circulation lC skulle inrättas. 

Den nämnda proklamationen fick väl i detta såväl som i andra 
afseenden betraktas såsom endast åsyftande att lugna allmän
heten, men icke såsom uttrycket för ett redan utarbetadt rege
ringsprogram. 

Men planen tog en fastare form i en mot slutet af 1808 
utfärdad instruktion för landets samtidigt utnämnde general
guvernör Sprengtporten. I denna instruktion säges nämligen, 
att i Helsingfors och Åbo skulle på kronans bekostnad inrättas 
bankkontor med tillräckligt kapital. 

Till sagda bestämmelse i instruktionen för generalguvernö
ren hänvisas äfven i svaret på finska deputationens af 1808 



memorial beträffande den däri gjorda framställningen .om in
rättande af ett växelkontor. På denna framställning, hvarmed 
dock icke så mycket afsågs inrättandet. af en bank i egentlig 
mening, som icke snarare afhjälpandet af bristen på skiljemynt, 
gafs nämligen det besked, att inrättandet af en "vexel-banque" 
redan anbefallts. 

Det var tvenne syften, båda på det närmaste sammanhän
gande med krigshändelserna, som kommo till uttryck i dessa 
planer på en särskild penninginrättning för Finland, nämligen 
å ena sidan att bereda hjälp åt dem, som hade gäld i Sverige 
och nu plötsligen blefvo tvungna att betala densamma, å den 
andra att uttränga de svenska sedlarna ur landet för att i stäl
let där bereda plats för de ryska. Det förra syftet framträdde 
i Rumjantseffs proklamation, där det heter, att det var "Hans 
Kejserliga Majestät bekant, att en del af Adelen och Stånds
personer emot penningelån från Sverige pantsatt sine egendo
mar", men där det tillika försäkrades, att de "betänkligheter, 
som deraf upprunnit, ej länge skulle hafva bestånd." Efter hand 
fick detta syfte dock träda i bakgrunden för det andra, nämligen 
utträngandet af de svenska sedlarna. I den nämnda instruktio
nen för generalguvernören framhålles sålunda icke någon annan 
uppgift för de ifrågasatta bankkontoren än den att bringa de 
ryska banko-assignationerna i rörelsen och ur densamma af
lägsna det svenska sedelmyntet. 

Det var dessa tvenne slags sedelmynt, som voro i omlopp , 
härstädes. Det metalliska myntet däremot, hvaraf det svenska, 
specieriksdalern, motsvarade fem mark sjuttiosex peniri, det 
ryska, silfverrubeln, fyra mark finskt mynt, efter det värde det 
finska myntet hade före guldmyntfotens införande, var sedan 
länge utträngdt ur rörelsen. De svenska sedlarna hade dock 
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vid denna tidpunkt ett stabilt värde. En riksdaler banko mot
svarade en silfverriksdaler, en riksdaler riksgälds åter var lika 
mycket värd som två tredjedels riksdaler banko. Men efter år 
1809 sjönko banko- och riksgäldssedlarna efter hand, så att silfver
riksdalern kom att motsvara två och två tredjedels riksdaler banko 
och fyra riksdaler riksgälds. Det ryska sedelmyntet, banko
assignationen, motsvarade redan år 1808 endast en half rubel 
silfver. År 1811 räkn~des tre rubel banko på en silfverrubel 
och år 1839 fastställdes förhållandet dem emellan till tre och en 
half. Det ryska kopparmyntet följde sedelmyntet åt i alla dess 
värdeförändringar. 

Då landtdagen, på kallelse af kejsar Alexander I, samman
trädde i Borgå för att lägga grunden för landets nya utveck
ling och därvid äfven hade att utstaka målet och vägen för 
den nya penninginrättningen, förbisåg landtdagen icke de 
nämnda bägge syftemålen med densamma, men landtdagen 
ville tillika grunda en nationell penninginstitution, ägnad att 
stödja och befrämja landets ekonomiska utveckling under de 
nya förhållanden, i hvilka det nu gled in. Man tänkte 'sig redan 
nu förhållandena sådana de i detta afseende skulle utveckla sig 
sex årtionden senare, då Finlands Bank ställdes under stän
dernas förvaltning och ansvarighet. 

Vid behandlingen af denna angelägenhet, liksom öfver huf
vud i alla sina rådplägningar och beslut, tog Borgå landtdag 
för en afgjord sak, att, trots skilsmässan från Sverige och trots 
de förändrade förhållanden, som därmed i politiskt afseende 
inträdt, allt dock skulle i hufvudsak förblifva vid det gamla. 
Man kunde så mycket mindre tänka sig möjligheten af någon
ting annat, som den nye härskarens egna försäkringar gåfvo 
Vid handen, att det var en blott politisk eller kanske rättare 
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sagdt en blott geografisk eröfring, som han åsyftade, icke en 
nationell eller social sammansmältning. 

Ständerna vid Borgå landtdag togo därför i allt väsentligt 
riks ens ständers bank i Sverige till förebild för den nya 
banken. 

Början till förstnämnda bank var den privata bankinrättning, 
hvarå kommissarien i svenska kommerskollegium Johan Palm
struch den 30 november 1656 "för sig och arfvingar samt 
sina med-participanter och deras arfvingar, allena, med andras 
uteslutande" på trettio års tid erhöll privilegium. Palmstruchs 
medintressenter voro till största delen höga ämbetsmän, och före
taget var "en ämbetsmanna-, icke en köpmannaspekulation". 
Banken inträddde snart äfven i nära relationer till regeringen. 
Redan den 16 december 1656 utfärdades en kunglig för
ordning, enligt hvilken Palmstruch, såsom bankens direktör, 
tillades en årlig aflöning, men däremot hälften af dess årliga 
vinst förbehölls kronan, medan den andra hälften skulle delas 
jämnt mellan Stockholms stad och aktieägarna. Härefter följde 
det ena kungliga förordnandet om banken efter det andra. 
Jämsides med dessa tog också riksdagen befattning med ban
kens angelägenheter, och något mer än ett årtionde efter ban
kens grundläggning öfvertogs banken helt och hållet af riks ens 
ständer, hvilka i kungl. majestäts resolution den 17 september 
1668 i sådant afseende berättigats "ofvanbemälte Wexel- och 
Låne-Banque sig att antaga och öfver thes upprättande, an
läggning och förvaltande förordna och sluta som the till wär:: 
ketfil befrämjande och för thet gemena bästa pröfva nyttigast 
och rådeligast vara." 

Härmed var den' egendomliga banktyp införd, som Sveriges 
riksbank och Finlands Bank, men ingen annan centralbank, tepre: 
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sentera och enligt hvilken inflytandet på bankens förvaltning 
koncentrerats hos folkrepresentationen. 

Den närmaste anledningen till att den Palmstruchska bml
ken sålunda för,:andlades till en riksdagsinstitution var den, att ~ 

banken råkat på obestånd. Utan därtill utverkadt tillstånd, 
om ock med myndigheternas tysta begifvande, hade banken 
sedan augusti månad 1661 utgifvit "creditsedlar", hvilka de~ 
redan år 1664 blef oförmögen att inlösa, och, med den sprid
ning som dessa sedlar erhållit, var det för riksdagen nödigt 
att inskrida och sörja för sedlarnas inlösen. Antagligt är, att 
äfven försträckningar till regeringen bidrogo till obeståndet. 
Vid förhör såväl inför riksdagens utskott som vid domstol väg
rade Palmstruch att afgifva upplysningar härom. Palmstruch 
dömdes af Svea hofrätt den 22 juli 1668, "emedan han vid 
directionen af Banco-verket sig märkeligen hade förgripit, att 
vara sina privilegier förlustig, att inom sex månader till Kongl. 
Maj:t och Kronan gälda all af hans förvaltning härfluten 
skada och förlust samt derefter ifrån Sverige och dess under
lydande provinser förvisas, men i brist af tillgång kunde han 
icke från lifsstraff befrias.t' Han benådades 1670, dog 1671. 
Den bank, han grundade, blef utgångspunkten för Sveriges 
riksbank, hvilken åter, såsom' nämndt, af Borgå landtdag togs 
till mönster för den blifvande bankinrättningen i Finland. 

Sedan den Palmstruchska banken alltså vid riksdagen år 
1668 öfvertagits af riks ens ständer, förbundo dessa sig i riks
dagsbeslutet "på det kraftigaste att Bancoverket försvara, be
skydda och handhafva". Bondeståndet afsade sig dock all be
fattning med banken. Vid 1664 års riksdag hade i sagda 
stånd ropats, "att de ville blifva af med banken för den stora 
skada, de ledo af banksedlarna". Först vid 1800 års riksdag 

5 



öfvertog bondeståndet gemensamt med de andra garantin för 
banken. 

I den förordning om "Bancken i Stockholm II, som af stän-
. derna utfärdades, blef bankens förvaltning anförtrodd åt sex 

ordinarie kommissarier, som åter "i hvarjehanda förefallande 
viktiga ärenden skulle hafva sig vid handen sex af Rikets Stän
der till den ända instruerade Fullmäktige.1I Bankens verksam
het fördelade sig på tvenne afdelningar, af hvilka den ena, 
benämnd växelbanken, hade statsverkets medel och statens affä
rer om hand, den andra, lånebanken, däremot fick till uppgift 
upplåning af och utlåning till den stora allmänheten. 

Med anledning af den föga hugnesamma erfarenheten af den 
Palmstruchska banl{:ens kreditsedlar förklarade riks ens ständer, 
att "inga sådane sedlar eller andra, som dertill kunna hafva 
liknelse, . härefter skola i detta Verket brukas, utan alldeles vara 
afskaffade och förbjudne. II Men redan år 1701 utgåfvos s. k. 
transportsedlar, som till en början motsvarades af verklig be
hållning i metall, men inom kort nedgingo i kurs och sedan 
inlöstes till nedsatt värde för att i den allmänna rörelsen er
sättas med andra, hvilka delade samma öde. 

Vid sidan af banken inrättades år 1800 ett "allmänt dis
kontverkll, i hvilket banken öfvertog två tredjedelar och en
skilda aktieägare en tredjedel. Tillika medgafs, att "uti en och 
annan af rikets större städer öppna enahanda diskontinrättnin
garll på villkor, att aktiekapitalet skulle, i silfver, inlämnas till 
banken i utbyte mot dess sedlar, medan å andra sidan dessa 
"associationer fingo, emot godkänd säkerhet, i banken under 
diskontvilkor disponera en lika stor summa som aktiekapitalet. II 
Diskonterna fingo upptaga lån af enskilda emot räntebärande. 
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förskrifningar, utan begränsning af beloppet. Utlåningen fick 
däremot ej öfverskrida dubbla beloppet af aktiekapitalet och 
den enskilda upplåningen sammanlagda. Utlåningen försiggick 
mot accepter och borgen, växlar och aktier. Fastigheter, "me
taller och andra effekter" voro undantagna och banken ensam 
förbehållna. Privilegiitiden var femton år. På grund af dessa 
bestämmelser grundades år 1802 en diskont i Göteborg, en i 
Malmö år 1803 och en i Åbo år 1805. 

Sistnämnda diskont har med rätta betecknats såsom Finlands 
första privatbank. Redan år 1663 beslöts visserligen att i Åbo 
inrätta en filial af den Palmstruchska banken, och år 1697 utver
kades regeringens bifall till att därstädes öppna en filial af 
liks banken. Men dessa planer förverkligades lika litet som de 
ansträngningar, hvillm under 1700-talet gjordes i samma rikt
ning, kröntes med framgång. Nu däremot kom en diskont här 
till stånd, på initiativ närmast af det kort förut (1797) stiftade 
Finska hushållningssällskapet. Aktiekapitalet fastställdes till ett
hundrafemtiotusen riksdaler, och däraf tecknades i Åbo sextiotusen 
riksdaler. Men till följd af öfverteckning reducerades de finska 
aktieägarnas anpart till sjutusen aktier il fem riksdaler eller till 
trettiofemtusen riksdaler. Åbo diskonts första bolagsstämma 
ägde rum den 2 juni 1806, och den 1 augusti samma år öppnades 
diskonten för allmänheten. Utlåningen uppgick år 1806 till 
Rdr 221,680, år 1807 till Rdr 1 ,079,520 och år 1808, då ut
låningen till följd af krigsutbrottet redan i början af mars 
upphörde, till Rdr 198,230. Vinsten för 1806-1807 utgjorde, 
efter afdrag af riksbanken tillkommande ränta, Rdr 24,342. 
Omedelbart efter' krigets utbrott år 1808 erhöll diskontens 
direktion genom den mellan Sverige och Finland uppsatta op
tiska telegrafen tillsägelse, att "de jämte alla sina dokumenter 



och hela verket strax skulle transportera sig till Stockholm. (( 
Härmed var Åbo diskonts korta saga all. Endast likvidationen 
återstod. Den 1 december 1813 deponerade diskontens direk
tion "icke allenast de aktiekapitaler, utan ock de bestämda vinst
utd~lningar, som vid diskontverkets upplösning den sista no
vember berörde år voro innestående', i banken till förvar till 
den 1 november 1823 för att aktieägarna tillhandahållas, me
dan det, som efter sistnämnda dag kunde vara af vederbörande 
aktieägare outtaget, komme att tillfalla Åbo stads fattiga. 

Om den organisation, den svenska riksbanken och de l 

förening med banken inrättade diskonterna sålunda efter hand er
hållit, uttalade finansutskottet vid Borgå landtdag, att enligt hvad 
"som erfarenheten uplyst, utaf mera kände Banco Inrättningar, 
de för Banco värket i Sverige stadgade Styrelse Lagar, jämte 
dess Bokförings sätt, ej endast förekommit osäkerhet och ore
dor, utan ock i styrka och anseende upfört den där varande 
Banquens Credit i bredd med de bäste andre dylike värks i 
Europa." 

Finansutskottet och med utskottet landtdagen voro vid sin 
planläggning af den nya banken så mycket mer oförhindrade 
att ansluta sig till den banktyp, hvilken riksens ständers bank i 
Sverige representerade, som regeringens kortfattade proposi
tion i ämnet icke innehöll någon anvisning om frågans lös
ning, utan endast, under framhållande af att Finlands penning
verk, "så nära förenadt med dess politiska belägenhet", 
företedde "flere svårigheter att ur vägen rödja", öfverlämnade 
åt landtdagen att afgifva "förslag å de bästa ?ledel och ut
vägar att reda sig ur bemälte svårighet", jämte det proposi
tionen afslutades med den försäkran, att Hans Kejserliga Ma
jestät, "som ej än afgjort de mått och steg Han kan finna vara 
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de lämpeIigastell
, var "böjd att i sådant afseende komma Sine 

trogne undersåtare i Finland såvida till hjelp, som vidden af 
deras behof och arten af deremot svarande tillgångar det kunna 
tillåta." , 

Finansutskottet afgaf tvenne betänkanden i frågan, det ena 
"om utvägar att förekomma olägenheterne af flere på en gång 
i Finland kringlöpande myntslag", det andra angående "Pen
ninge: och Myntväsendet. II 

I förstnämnda betänkande ställdes landtdagen inför spörs
mål, hvilkas lösning, såsom erfarenheten under den närma~t föl
jande tiden skulle utvisa, mötte nästan oöfverstigliga hinder. 

Med de ofvan skildrade faktiska förhållandena på penning
väsendets område inför sig ansåg utskottet sig icke kunna undgå 
att tillstyrka, att i kronouppbörden skulle mottagas såväl det ryska 
som det svenska sedelmyntet ; det sistnämnda, "så länge desse 
Banco och Ricksgälds Sedlar innehafva enahanda allmänt för
troende och värde som nu", och banko-assignationerna endast 
efter kurs, som på grund af noteringarna i Petersburg fastställ
des vid den årliga markegångssättningen. Det ryska koppar
myntet godkändes af utskottet till samma kurs som banko
assignationerna .. Af de i rörelsen jämväl förekommande svenska 
kopparmynten ansåg finansutskottet dem, med undantag dock 
af vissa uppräknade slag, "i allmänna utskyldernes emottagande 
böra få nyttjas, med iackttagande af de Författningar, som om 
dem blifvit gifna." 

Beträffande transaktionerna mellan enskilde var det icke 
möjligt att, såsom i fråga om kronouppbörden, åtnöjas med en 
kurs, fastställd endast en gång om året. Sådant hade, enligt 
hvad utskottet framhöll, varit att "förnärma ägande rätten och 
dess grundlagar II , i anseende hvartill utskottet fann, att "annat 
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agIo vid intet tilliälle, under enskilde skulders betalning, kan 
eller bör äga rum, än det som, grundadt å det allmänna för
troendet, Sedelmyntet vid agio och Cours beräkningen p,å 
Beurssen i S:t Pettersborg åsättas kan." Men under denna för
utsättning ,ansåg utskottet sig b,öra tillstyrka "dett i brist af 
förskrifvit Svänskt Banco eller Ricksgälds mynt, och då Skulde
när icke eller kan anskaffa Ryskt Silfver mynt att användas till 
betalning, Ryska Banco Sedlar, med upgäld efter Cours, få 
och böra, såsom full betalning gifvas och tagas, utan afseende 
därpå, om Borgenär, tvungen eller otvungen, infordrar skulden, 
eller Skuldenären sjelf anmäler sig att afbörda sig den." 

Däremot påyrkade utskottet att "med möijeligaste första 
och så fort sådant möijeligen ske kan, få de tvänne särskildte 
Författningar till all kraft och värckan återka~lade och häfna, 
hvilcka i afseende å värdet för Silfver Rubeln och Ryska Sedel 
myntet blifvit vidtagne, och Landet till efterlefnad kungjorde". 
Utskottet åsyftade härmed ett af öfverbefälhafvaren. under kriget, 
grefve Buxhoevden utfärdadt cirkulär till landshöfdingarna af 
den 31 mars (12 april) 1808, i hvilket en godtycklig kurs af 

. en och en half rubel för en riksdaler liksgälds fastställdes för 
likvider såväl med kronan som mellan enskilda, äfvensom grefve 
Buxhoevdens kungörelse af den 10 (22) augusti samma år, i hvil
ken banko-assignationerna förklarades för lagligt betalningsme
del i Finland. 

I det andra af finansutskottets förenämnda betänkanden fram
ställde utskottet ett stort tänkt förslag att i Finland grunda 
en nationalbank efter förebild af svenska riksbanken. Denna 
"National Bank" skulle utgöra "en Nationen alldeles enskildt 
tillhörande egendom", och "nationen genom alla fyra Stånden af 
Landt-Ständerne i den nu under Kejserliga Ryska,Riket sist lagde 
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delen af Finland å eI\a sidan bör träda i garaI\tie för denna Inrätt
nings fölgder och bestånd, och å den andra genom alle Ståndens 
Fullmäktige, ensam och utan all slags främmande inflytelse, hafva 
rätt att reglera och styra och framdeles öfverse detta värk', som 
"efter dess ägande r,ätt" skulle kallas "Finlands Ständers Bank". 
För den 'händelse det emellertid icke befunnes lämpligt att "låta 
Ständerne i detta vigtiga ändamål sammankallas II , skulle "Natio
nens och Ständernas Representanter och lagligen af alla S~ånden 
valde Fullmäktige i egenskap af et Banco Utskott sammanträda för 
att vidare öfverlägga om desse ärender". Ti1lledamöter i utskot
tet skulle i sådan händelse utses sex fullmäktige för hvarje stånd, 
sålunda att "landshöfdingarne, hvar i sitt Län, å sätt det lämpeli
gast låter värkställa sig, låta den i Länet varande andelen af Hög
lofl. Ridderskapet och, Adel~ jämte det vällofl. Borgare- och 
det Hedervärda Bondeståndet, hvar för sig, utse en Fullmägtig; 
äfvensom hvardera af Consistorierne, i den ordning det varit 
öfligt, låter tre Fullmägtige för det Högvördige Prästeståndet 
utväljas att för hvardera Stiftet i de blifvande öfverläggningar 
deltaga". Det på sådant vis sammansatta bankoutskottet skulle 
det sedan tillkomma att samråda om och fastställa de blifvande 
stadgandena beträffande bankens styrelse, att utnämna ständer
nas blifvande bankfullmäktige, att tillsätta ämbetsmännen, att 
"föreslå tiden och sättet till Revisorers väljande och k~IIande 
at för framtiden ofta och upmärksamt öfverse Bankens tillstånd 
och mer eller mindre väl handhafde Styrelse". Bankoutskottet 
ålåg sålunda att "sträcka sine omsorgsfulle befattningar til alt hvad 
i ett eller annat afseende kan äga gemenskap" .med banken och 
dess förvaltning. Såsom lämplig ort för utskottets sammanträden 
framhöll betänkandet Åbo stad, som förmodades blifva rege
ringskonseljens. säte ocl1 dit förty äfven banken och till den-
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samma hörande inrättningar borde förläggas, helst där, enligt 
hvad i utskottsbetänkandet särskildt betonas, "Embetsmän och 
Bet j ening dessutom lättast äro at tillgå. 1t 

Det var emellertid icke blott i afseende på ställningen till 
landets 'ständer, som den nya penninginrättningen skulle ord
nas i öfverensstämmelse med svenska riksbanken. Äfven i öfrigt 
synes man hafva tänkt sig densamma organiserad i likhet 
med sagda bank. Finansutskottet framhöll visserligen att, om 
"Ständerne sjelfve i detta ändamål sammankallas, så tilhör alt 
detta Ständernes egen upmärksamhet och åtgärd. II Men om 
sakens afgörande komme att bero af "berörde Ståndens Repre
sentanter och Fullmägtige", så ansåg utskottet dem böra med
,delas föreskriften att "af Svenska Banco Författningarne taga 
råd och efterdöme. It 

I öfverensstämmelse med förhållandet i Sverige och då 
"af erfarenheten det blifvit styrkt, at en med urskiljning anlagd 
och klokt handhafd Discont Inrättning på en gång förenar både 
medborgares enskilde fördelar och Inrättningens lagliga förkof
ranlt, föreslogs i utskottets betänkande, att en "Discont Inrätt
ning äfven må, Banken til stöd, få inrättas, sålunda, at Ban
ken derutinnan må taga del til två tredjedelar och enskilde 
Actie ägare til den återstående tredje parten. ii Diskontens 
"stamfondIt skulle "i Specie Rubel eller Silfver nedsättas till 
så stort belopp, som svarar emot två hundrade tiotusende 
Rubel Specie. Och som, efter Discont Inrättningens natur, 
Disconten, så långt Banken kan gifva härvid något biträde, 
bör äga rätt, at emot tre procents ränta tillita Banken om 
särskildt understöd vid förefallande tillfällen; så skall ock 
Banken, till skälig erkänsla därföre, ej 'allenast äga rätt,' at i 
förhållande af sin anpart i sjelfva Discont Inrättningen taga del 
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i afkastningarne, utan ock at af den vinst, som enskilde Aktie 
ägare kan tilfalla, hållas för sine särskilde tillskotter skadeslös, 
genom utfående af en tredjedel i den vinst, som kan öfverstiga 
sju procent." 

I fråga om den nya bankens grundkapital och dettas anskaf
fande sade utskottet sig icke hafva kunnat uppleta annan utväg 
än att landtdagen "emot Landt-Ständernes gemensamma Borgen 
för återbetalningen, hvilken Borgen, med den vigt, Nationens 
försäkringar hafva i caraoteren af dess ära och tro, och med 
Hans Kejserliga Majestäts därpå byggda rättvisa omdöme, altid 
skall utgöra den möjeligen säkraste och dyrbaraste underpant 
Hans Kejserliga Majestät någonsin kan fordra eller mottaga", 
af "Hans Kejserliga Majest~ts välgörenhet och Nåd måtte utbedja 
sig, til inrättandet af en National Bank, ett lån af två millioner 
Rubel Silfver, att räntefritt få begagnas i tjugu års tid, då, 
efter Finance Utskottets öfverslag, fjerdedelen utan värkets 
lidande genast kan inbetalas; och at derefter de återstående 
tre fjerdedelarne af primitiva skulden yttermera måtte i Ban
ken få innestå, emot utgjörande årlig ränta af tre procent 
och under åtagen skyldighet för Banken at til sin förste och 
störste 'välgörare, efter hvarje tio års förlopp, tacksamt få in
betala tredjedelen af det qvarvarande Capitalet, til dess i denne 
väg hela hufvudstolen med dess ränta blifvit til ·fullo guldne 
och Nationens H6ge Beskyddare godtgjorde." Utskottet fruk
tade at, "om, efter de förste tjugu årens förlopp, på en gång 
så stort Capital skulle i återbetalning lyftas utur Banken, som 
svarar emot hela detta dess första och hufvudsakligaste un
derstöd, Banken möjeligtvis under saknad af ett motsvarande 
Capital kunde, så oförskyldt det ock skulle blifva, misskännas 
och förlora något af sin Credit. " Men då utskottet å andra 
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sidan förespådde "Bankens oundvikligen tillväxande styrka och 
kraftiga förkofran, under en uppmärksam och nitisk förvalt
ning", ansåg utskottet, "att, till det offenteligaste vedermäle af 
Bankens därförut till äfventyrs vundna soliditet, Banco värket 
måtte tillika underdånigst förbehållas att äfven innan förfallo
tiderna aflämna så stora afbetalningar å skulden, som efter först
nämde tjugu års utgång Banco värket anser sig kunna, till detta 
ändamål, umbära." 

Till stöd för denna sm framställning åberopade utskottet 
äfven Hans Majestäts ofvanciterade, i regeringens proposition 
intagna löfte att i denna sak "komma Sina härvarande trognå 
undersåtare till hjelp", och, så stor den föreslagna summan ock 
var, ansåg utskottet sig icke kunna föreslå någon mindre eller 
tillstyrka utfästandet af ränta under de första tjugu åren, då 
"smärre summor föda blot faran at utkastas likasom för våg
spel, och. ränte betalning för de större stadgar icke,. utan jämt, 
såsom en Igel, sugar det sköte som skall nära henne."· 

För att emellertid utöfver "Bankens Primitiva Fond och grund
stöd " , som det nämnda lånet af två millioner rubel silfver var 
afsedt att utgÖra, yttermera stärka bankens tillgångar, ansåg 
utskottet äfven "årligen inflytande hjelpmedel" böra banken 
tillförsäkras. Härvid framhöll utskottet i främsta rummet "in
komsten af Chartae Sigillatae medlen" såsom af den beskaffen
het att "de för andre behof till äfventyrs snarast kunna um
bäras och för alla tider anslås at tillhöra Banken, ifrån och 
med nästpåföljande års början, från det år räknadt, då, efter 
slutadt krig, Bankens Inrättning kommer i activitet, emot skyl
digheten å Bankens si~a, at derefter och för all tid vidk~as 
alla de utgifter och besvär, som med stämplade papperets ut
gifvande och redovisning i ett eller annat afseende, efter redan 
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vidtagne och gällande Författningar, rörande stämpladt pappers 
bruk, äro förknippade. " Vidare föreslog utskottet i enahanda 
. afseende "viten och ensaksböter, så långt de Kronan tillhöra, 
jämte Kronans utfåeiIde andel af alle bötesmedel." 

Utskottet påräknade också, "att efter bestridde utgifter, i och 
för Statens behof, likväl större eller mindre behållningar årligen 
skola gifvas af sjelfva Stats inkomsterne", och då dessa behåll
ningar, som voro "nödige att Stats värket tillhanda hållas till 
oförutsedde framtida behofi', icke kunde "förvaras säkrare, än i 
sjelfva Banken att derifrån efter behofven utassigneras", föreslog 
utskottet, att "desse Stats värkets årliga behållningar räntefritt 
i Banken måtte nedsättas, at med de öfrige tillgångar af Ban
ken disponeras, under förplicktelse för Banken att, efter reqvi
sition och anordningar, tillhanda hålla dem den Regerings gren, 
hvilken rättigheten tillerkännes att dem' till föreskrefne behof 
uptaga och använda." Likaså fann utskottet att "genom en
skilde . personers, dem oförryckt tillhanda hållande penninge 
insättningar i Banken, emot tre procents ränta, Banken i för
väntad öfverränta skall draga åtminstone någon vinning, i an
seende hvartill Utskottet äfven tillstyrker att denne förmån 
Banco värket må tillerkännas." 

Under förutsättning af dessa sina förslag emotsåg utskottet, 
att "för längre tider stående lån skola efter tillgångarne för
säkra Jordbruket, hvarpå Statens välbestånd hufvudsakeligast 
hvilar, om utvägar at en gång hinna öfver medelmåttans snäfva 
gränts"; att "den Jordbrukare, som i detta ändamål sökt und
sättning af de å Svenska sidan varande Publique kassor, skall 
dåmera icke 'frukta at, efter vunnen fred, vid brådskande inbe
talnings kraf, äfventyra sjelfve underpanterne af lånen, til egen 
och sine famillers oersätteliga förlust", samt att "i temporaira 
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eller på kortare tid ställda lån för underpant af metaller och 
emot lindrig ränta, skola näringar af alla slag, Handelen, Sjö
farten, Bergverken, manufacturierne, Fabriksinrättningarne hafva 
hopp att med äggad National industrie lyfta sig, till Statens 
och det allmännas heder och gagn. il 

Däremot talar finansutskottet icke i sitt betänkande om rätt 
för banken att utgifva sedlar, men väl, såsom om en själfklar 
sak, om bankens rätt att slå mynt. 

Redan i det af finansutskottets betänkanden i ämnet, som 
egentligen gällde endast temporära åtgärder för afhjälpande af 
oredan på penningväsendets område, hade utskottet upptagit 
till besvarande äfven frågan om "Finlands blifvande hufvud
och grundmynt. il 

Därvid hade utskottet tänkt sig, att, då en egen national
bank för Finland kommit till stånd, landet därigenom skulle 
"vinna tillgångar att i egit National mynt fullgöra både allmänna 
och enskilda förbindelser. il 

I fråga om den metall, hvaraf detta finska nationalmynt 
skulle präglas, framkastades inom utskottet ett spörsmål, som 
icke förr än på adertonhundrasjuttiotalet skulle blifva aktuellt, 
nämligen det, huruvida myntmetallen borde blifva guld eller silf
ver. Utskottet gaf obetingadt företräde åt silfvermyntet. Om 
guldet säger utskottet, att det "är för sin sällsynthet, för sin 
kanskje hastigare, åtminstone i afseende å fölgderne känbarare, 
förslitning, om det sättes i allmännare omlopp, otjenligit. Det kan 
följakteligen . ej skattas annorlunda än såsom en handelsvara, 
på hvilckens förtroende och pris mellankommande, alldeles til
fänige omständigheter altid värcka, i det förhållande, at det 
möijligtvis icke kan vinna något determineradt vist värde. il Och 
då "snart sagt alle Nationer likas om förenat sig, att hos Silfret 
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igenfinna alla de egenskaper; som erfordras att stöda och grund
lägga et Lands tilgånger i mynt", hade utskottet, "som funnit 
detta omdömme vara välgrundadt, därföre ansedt för Landet och 
Nationen nyttigast, at antaga Silfver myntet för Finlands Grund 
och HufvudmYnt, efter det inre värdet i Skrot och Korn. II 

I valet mellan de tvenne myntslag, till hvilka detta val enligt 
utskottets åsikt var af omständigheterna inskränkt, nämligen 
riksdalern och specierubeln, stannade utskottet vid att antaga 
den sistnämnda såsom landets mynt. 

Äfven i det andra af sina betänkanden återkommer utskottet 
till samma fråga, men endast såvidt det gällde de finska myn
tens prägel och valet af den ort, till hvilken mynthuset borde 
förläggas. 

I sistnämnda afseende fann utskottet det, böra öfverlämnas 
åt "Hans Kejserliga Majestäts Eget Nådigste ompröfvande om, 
til Bankens lättnad och för vighet i rörelsen, Myntet må för
läggas å samma ort, där Banken kommer at hafva sit säte, 
eller på hvad annat sätt, efter förefallande omständigheter, Hans 
Kejserliga Majestät om det ena och det andra härutinnan må 
täckas förordna. II 

I fråga om myntens prägel föreslog utskottet, att de mindre 
silfvermynten på ena sidan skulle bära storfurstendömet Finlands 
vapen, med påskrift på andra sidan om myntets valör af femtio, 
tjugufem, tjugu, tio eller fem kopek silfver; likaså i-fråga om 
kopparmyntet af fem kopek och de under detta värde varande 
kope~styckena. De hela rubelstyckena skulie på ena sidan bära 
storfuystendömets vapen med påskrift af en rubel specie och på 
framsidan Alexander 1:s bröstbild. 

På en tid, då det metalliska myntet i de flesta länder var 
utträngdt ur rörelsen och sedel myntet det förhärskande, före-
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faller finansutskottets förslag att hos oss införa metall cirkulation 
och ett eget nationalmynt såsom alltför optimistiskt. Men 
det bör dock märkas, att den ryska regeringen vid samma 
tid var betänkt på att nedbringa sedelmängden och åter göra 
sedlarna inlösbara till deras ursprungliga värde samt också 
vidtog åtgärder i sådant afseende, ehuru dessa icke ledde till 
åsyftadt resultat. 

Då finansutskottets betänkanden förekommo till behandling 
i landtdagen, rönte utskottets förslag i fråga om silfverrubelns 
antagande till landets mynt motstånd i borgarståndet, som med 
elfva röster mot sju härtill antog riksdalern. Superkargören 
Peter Johan Bladh, som i ;tåndet främst yrkade härpå, fram
höll till stöd för sin mening olägenheten af de många olika 
penningsorterna, som på en gång och jämte hvarandra skulle 
"admitteras i rörelsen II och af hvilka "ingendera hade något egit 
bestämdt förhållande till den andra och då icke en gång en 
och samma penningesort .alltid och i alla likvider behåller samma 
värde, utan i vissa afbetalningar går efter års-agio, i andra åter 
med sista postdagens upgäld. Il Med bibehållande af den gamla 
riksdaler-räkningen och "med vår gamla välgrundade Lags orub
bade efterföljd, som bjuder at lån skal betalas i samma mynt 
eller i absolut brist på samma mynt med jämngodt efter högsta 
agio Il , ansåg Bladh största delen af de annars förestående ore
dorna kunna undvikas. Angående den politiska sidan af saken, 
som för finansutskottet varit af afgörande betydelse, yttrade 
han följande: "Finska nation är icke fallen för flyktighet, utan 
vidhänger deremot för mycket sina fordna bruk. Den är van 
vid Riksdalers-räkningen, som numera icke utan olägenheter 
kan ändras, och hvilket på det hela icke kan vara hvarken an
gelägnare eller förmonligare, än att efter det öfriga Ryska Kej-
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saredömet modellera och ändra vårt ahi-mått, vår vigt, vårt 
mihltal, vårt språk, med mera. Då Hans Kejserl. Maijestät i 
Nåder tillåtit oss, liksom åt andra Dess eröfrade Länder; att 
behålla våra Lagar och öfriga Economiska Författningar, då 
Finland nu kom:rp.er att styras af egen Regerings-Conseille och 
då dess välgång i allmänhet endast åsyftas; så interesserar det 
hela· Rysslands Beherskare ganska litet, o~ allmänna och en
skillta bokföringen i Finland sker uti Riksdaler eller Rubeltal.il 

Borgarståndet blef ensamt om sin åsikt, och i öfrigt voro 
de ändringar i utskottets förslag, som af landtdagen vidtogos, 
icke af principiell betydelse. I fråga om det till bankens grund
läggning föreslagna lånet var bondeståndet ense om det af 
finansutskottet föreslagna beloppet, två millioner rubel silfver. 
De öfriga tre stånden funno en million rubel silfver vara till
räckligt eller, såsom ridderskapet och adeln uttryckte det, 
"minst en million rubel silfver vara behöflig". Lånets återbe
talning efter den tjuguåriga räntefrihetens upphörande ansågo 
samma tre stånd böra göras beroende af bankens tillgångar 
och öfriga omständigheter, men vissa summor och terminer icke 
böra på förhand bestämmas. Diskontens grundkapital höjdes 
från tvåhundratiotusen till trehundratusen rubel silfver, och dess 
aktieägare borde få åtnjuta sin anpart af vinsten oförminskad. 
I stället för karta-sigillata-medlen och kronan tillkommande bö
ter funno präste- och borgarstånden lämpligare att till bankens 
förstärkande afstå den s. k. slottshjälpen, "som till sitt förr be
stämda behof numera ej användes. (I 

Landtdagens svar på regeringens proposition i ämnet an
lände till ~:t Petersburg mot slutet af året, och den 17 (29) de
cember. 1809 utfärdades Hans Kejserliga Majestäts myntmanitest, 
genom hvilket ryska silfverrubeln, enligt landtdagens förslag, 
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förklarades för "hufvud- och grundmynt uti Storfurstendömet 
Finland" samt landtdagens framställning äfven i öfrigt i huf
vudsak bifölls, utom att däri förklarades, att "alla Kronans in
komster k0I?-ma ifrån 1810 års början endast att uti Kejserligt 
Silfvermynt eller Bankosedlar betalas". 

Uti bankfrågan träffades ännu icke något afgörande. Denna 
frågas lösning blef emellertid alltmer angelägen. Rörelseka
pitalet i landet var visserligen icke i så hög grad, som man 
antog, i behof af ökning, då under kriget mycket penningar in
strömmat för de svenska och ryska truppernas underhåll. Men å 
andra sidan åtgingo betydande summor till betalande af skulder 
i Sverige, till hvilka äfven de belopp, som indrefvos för Åbo 
diskonts räkning, voro att hänföra, då diskontens fordringsägare 
och större delen af· aktieägarna befunno sig i Sverige. På för
slag af förre ordfö'randen i finansutskottet vid Borgå landtdag, 
friherre Carl Mannerheim, nu chef för civilexpeditionen i den 
finska regeringskonseljen - från 1816 benämnd senat - ansåg 
sig därför äfven denna' föranlåten att i underdånig hemställan 
till högsta ort den 30 mars 1810 framhålla önskvärd,heten af 
åtgärder till afhjälpande af den penningbrist och de svårigheter, 
som nu hotade landet. Till sagda hemställan fogade dåvarande 
generalguvernören Steinheil ett förslag, däri han bland annat 
ansåg det nödigt att inrätta en diskont enligt Borgå landtdags 
beslut, men i fråga om jordägarnas behof af inteckningslån hem
ställde, att detta behof skulle tillgodoses af de ryska bankerna. 

Sistnämnda förslag blef utan vidare afböjdt, då bankerna 
l Ryssland ansågos hafva uppgifter, som 'lågo dem närmare. 
På ryskt håll hade mail äfven i öfrigt blifvit alltmer tvek
sam såväl i fråga 'om det belopp, som af ryska statsverket 
kunde för ändamålet tillskjutas, som därom, huruvida den nya 
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banken borde, i enlighet med Borgå landtdags uttalande, blifva 
en ständerinstitution eller icke. I sistnämnda afseende äfvensom 
såvidt det gällde landtdagens förslag, att banken skulle erhålla 
rätt att slå mynt, uttalades betänkligheter redan af den i S:t 
Petersburg den 18 (30) oktober 1809 inrättade kommissionen för 
de finska ärendena, hvilken ägde att pröfva frågor såväl rörande 
det nyeröfrade Finland som sådana angående det med Ryss
land redan förut förenade "finländska guvernementet II , hvars 
återförening med Finlan?- skulle förberedas. I fråga om det 
föreslagna lånet från ryska statsverket var kommissionens utta
lande däremot tillstyrkande. Men efter hand blef det klart, att 
äfven om ett. sådant lån alls kunde ifrågakomma, endast en 
mindre del däraf var att ·påräkna. , . 

Dock var man benägen att, till förverkligande af det tidi
gare gifna löftet, i Finland inrätta en diskont, i hufvudsak 
efter mönstret af den nämnda diskonten i Åbo, samt att från ryska 
stat~verkets sida ingå däri med någon del af aktiekapitalet. Flere 
förslag i sådan· riktning blefvo äfven uppgjorda, och ett af dem 
öfversändes af statssekreteraren Speranski i juli 1810 till gene
ralguvernören samt af denne i skrifvelse af den 1 augusti samma 
år till regeringskonseljen för utlåtande, med tillägget, att det hög
sta belopp, som från rysk sida kunde påräknas, var tvåhundra
femtiotusen rubel banko. 

Regeringskonseljens ekonomiedepartement, till hvars behand
ling ärendet öfverlämnades, tillsatte för dess beredning en kom
mitte. Till ordförande i denna utsågs biskopen i Åbo Jakob 
Tengström och, då han afsade sig uppdraget, öfverstlöjtnanten, 
sedermera ledamoten af regeringskonseljen Heribert Conrad 
Reuterskiöld och till ledamöter medicineprofessorn, sedermera 
finans chefen Gabriel Erik Haartman, teologieprofessorn Gustaf 
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Gadolin, handlanden Jean Tjäder och assessorn Algot Björk
bom. Dessutom skulle utlåtanden i ärendet inhämtas af den 
förutnämnde superkargören Bladh, af grosshandlarna Per Mårten 
Unonius i Lovisa och Lars Johan Sederholm i Helsingfors samt 
af brukspatron Johan Solitander i Borgå. 

Såväl kommittens som experternas utlåtanden blefvo afstyr
kande. Det man framför allt åsyftat med förslaget om inrät
tandet af en bank i Finland, nämligen beviljandet af stående 
lån åt jordägare för betalande af deras skulder i Sverige samt 
att uttränga de svenska sedlarna ur rörelsen, ansågs icke kunna 
ernås genom en diskont. Icke heller var det att påräkna, att 
enskilda kapitalister skulle vilja eller kunna ingå såsom delägare 
i företaget. De ryska kapitalisterna åter skuile knappast taga 
del i en affär, där vinsten var tvifvelaktig. Det bör märkas, att 
äfven på ryskt håll den farhågan uttalades, att delaktighet i 
diskonten skulle medföra förlust, då den, så länge landet var i 
afsaknad af egen bank och eget mynt, måste grunda sin verk
samhet på ryska rubel banko-assignationer och dessas värde 
oafbrutet växlade. Kommitten förordade i stället att med öfver
skottsstatsmedel inrätta en "Låne-Bank under publik styrelse". 

Ärendets vidare gång var den, att regeringskonseljen, där 
frågan företogs den 6 december 1810, ingick till högsta ort med 
en framställning, i hvilken planerna på en diskont afstyrktes 
och konseljen däremot, i enlighet med hvad den. nämnda kom
mitten föreslagit, förordade att med öfverskottsstatsmedel inrätta 
en "Växel-, Låne- och Depositions Banque". 

Det var rätt märkligt, att man sålunda ansåg banken kunna 
fås till stånd utan det lån från ryska statsverket, hvarom Borgå 
landtdag anhållit. Finansexpeditionen i regeringskonseljen var 
i detta afseende synnerligen optimistisk. Den beräknade de 
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årliga öfverskotten till trehundratusen rubel silfver och tänkte 
sig, att ett kapital af en och en half million rubel silfver till en 
början vore för .banken till fyllest, i hvilket fall det erforderliga 
beloppet kunde anskaffas under fem års tid. 

En annan afvikelse från Borgå landtdags uttalande i ämnet, 
hvilken däremot bar vittne icke om förtröstan till framtiden, ut~ 
om den. förändring . i tänkesättet, som redan, under endast en 
kort tids förlopp, humut äga rum, var, att man icke vidare ens 
ifrågasatte, att den nya penninginrättningen skulle blifva en 
ständerinstitution, utan föreslog dess underordnande omedelbart 
under regeringskonseljen. 

Regeringskonseljens framställning, som af generalguvernören 
tillstyrktes, blef godkänd på högsta ort, hvarvid bankens grund
kapital fastställdes till en million rubel. 

Reskriptet härom, dateradt 11 (23) februari 1811, föredrogs 
den 21 mars i ekonomiedepartementet, som för uppgörande af 
förslag till bankens organisation tillsatte en kommitte, bestå
ende af landskamreraren Arndt Johan Winter, ordförande, samt 
handlanden Tjäder och professorn Gadolin, ledamöter. Kom
mitten afgaf sitt betänkande i början af sommaren 1811. Men 
till grund för regeringskonseljens beslut i ämnet lades icke kom
mittens förslag, utan ett under ärendet~ föregående behandling 
inom regeringskonseljen af Mannerheim framställdt förslag, som 
äfven förelegat vid ärendets föredragning å högsta ort. 

De hufvudsakliga bestämmelserna i det af regeringskonsel
jen uppgjorda förslaget till reglemente för den nya banken 
voro följande: 

Grundkapitalet eller, så~om det i reglementet benämnes, pri
mitiva fonden, skulle utgöra en million rubel silfver, som med 
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motsvarande två millioner rubel banko-assignationer skulle till
komma banken. 

Denna fond kunde "dock möjligen vid inträffande förmonli
gare Conjuncturerll förvandlas till specie. 

Till JJafhjelpande af den brist på Skiljemynt, som redan i 
Landet förorsakat betydelige olägenheter II , tilläts banken utgifva 
sedlar på tjugu, femtio och sjuttiofem kopek, gångbara endast 
i Finland. 

Sedan JJWerket framdeles kommit till behörig stadgall
, skulle 

koppar uppköpas till utmyntning af skiljemynt, i hvilket af
seende ett mynthus skulle in~ättas JJpå' något tjenligt ställe i 
Landetii. 

I banken skulle insättas alla statsverkets inkomster, sedan 
hvarje ränteri afdragit hvad efter fastställd stat för årets utgif
ter sig belöpte. 

Enskilda personer tillätos att i banken deponera större och 
mindre summor, JJdock utan att derföre fordra någon räntaii. 
Om längre fram sådana konjunkturer inträffade, att banken såg 
sig med fördel kunna mot ränta upptaga depositioner eller, så
som de i förslaget till reglemente kallas, JJLån emot Räntall

, 

skulle därom särskild författning utfärdas. 
Banken skulle inrättas och förblifva, där regeringskonseljen 

hade sitt säte, och öfverinseendet öfver densamma tillkomma kon
seljen, som äfven ägde utfärda föreskrifter, som för bankens 
ordning, säkerhet, bestånd och förkofran kunde blifva nödiga. 

Banken tillförsäkrades alla de förmåner och rättigheter, som 
svenska banken ägde efter gällande författningar, såvidt de 
voro tillämpliga; och skulle ett sammandrag af dem, genom 
regeringskonseljens försorg, göras och af trycket till allmän
hetens underrättelse utfärdas. 
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Ur primitiva fonden skulle utgifvas amorteringslån på tjugu 
år mot säkerhet i fastighet och fem procents ränta, ur små
sedelsfonden åter lån på kortare tid, från och med sex månader 
till och med ett år, med förmånsrätt till förstnämnda lån för 
jordägare, som häftade för skulder i Sverige, och för lånen ur 
småsedelsfonden för idkare af bruks-, manufaktur- och fabriksrö: 
relse emot pant i deras tillverkningar eller mot vederhäftig borgen. 
Om tillgångarna det medgåfve, kunde ur småsedelsfonden äfven 
utgifvas lån åt fastighetsägare, hvarigenom dessa erhölle ,len 
ytterligare utväg till betalande af de skulder, hvarföre deras 
Egendomar nu häfta i Svenska Fonderne lC

• Sammanlagda ut
låningen ur småsedelsfonden fick uppgå till en tredjedel, till 
och med hälften af den för dessa sedlar förefintliga "Hypo
tek-Summan i Banco-Assignationer. IC 

Bokföringen skulle ske endast i banko-assignationer och alla 
skuldsedlar utfärdas å detta mynt. 

Bankens förvaltning skulle handhafvas af fyra kommissarier 
med biträde af nödigt antal tjänstemän. Men i fråga om lån 
på tiotusen rubel eller däröfver ~kulle chefen för finansexpedi
tionen eller, då denne vore hindrad, annan därtill utsedd med
lem af regeringskonseljen öfvervara ärendets handläggning, och, 
om han var af skiljaktig mening med direktionen, ~fgörandet 
öfverlämnas till konseljen. 

Mot det sålunda uppgjorda förslaget till reglemente för den_ 
nya banken framställde generalguvernören icke annan invänd
ning, än att antalet kommissarier af sparsa~hetsskäl borde 
minskas till två. 

Med denna af generalguvernören föreslagna ändring fast
ställdes reglementet på högsta -ort den 30 november (12 decem
ber) 1811. 
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· Detta reglemente för den däri med benämningen ." Wäxel-, 
Låne- och Depositions-Contoiret i -Stor-Furstendömet Finland" 

'betecknade vrångbilden af hvad Borgå landtdag tänkte sig är, 
i all sin torftighet, att betrakta såsom Finlands Banks funda
tionsbref och torde därför böra i dess helhet här intagas. Det 
är af följande lydelse: 

!!B3 A L EX A N D E R ben I:fte, meb @ub13 Wåbe, ~eifare oclj ®jefffjcrrffare 
öfltJer fjefa !R~flfanb, etc. etc. etc. ®tor~lliurfte tlU. lliinfanb etc. etc. @öre ltJetter
Ii g t: ~tt fom !!Bi, unber Wåbigt öfltJerltJäganbe af be DIltgenfjeter oclj fltJårigfjeter, 
fom möta !!Båre trogne lliinffe unberfåtare ltJib afliquiberanbet af be lfufber, fjltJar~ 
före åtffilIige af bem fjäfta, ber13 tiU m:Umänna ~a~for, bef13 tm enffiIbte ~apita~ 
lifter i ®ltJerige, fåfom Oet för att liefrämja ~ferlirufet, Sjanbef odj Wäringar, famt 
att efter fjanb lir!nga ofott en W1~ntfort i omfopp uti .8anbet, i Wåber för gobt 
funnit, att meb anfebning af .8anbt·®tänberna13 i iSorgå uuberbäuiga Ijemftällan, 
Ddj efter !!Bår !Regering13.~onfeiI13 i)tterIigare gjorbe unberbäniga anmäfan, i Wåber 
oifalla Snrättningen af ett IDSä6ef~ .8åne~ odj S!)epof!tion13~~Olttoir, få fjafltJe !!Bi 
Ijärmebefft i l1låber ltJefat ftabga odj förorbna, fjuru betta !!Berf fommer att inrätta13 
Ddj fÖrltJarta~. 

m:rt. I. 

m: II m ä n n a g r u n b e r f ö r IDS e r f e U S n r ä tt n i n g. 

§ 1. ~rimitiltJa llionben för IDSä6ef~ .8åne~ oclj S!)epofition13.~ontDiret, oltfltJer 
@n IDliITton !RuDer, oeräfnab efter .8anbet~ faftftällbe W1~ntfot i ®HfltJer, fom tage!3 
af ÖfltJerjfott13 ®tat13~W1ebfen, oclj på fåban grunb, jemIift !!Bår Wåbiga ®frifltJefje 
mr !!Bår @enerar~@OUltJernör öfltJer lliinfanb, af ben 11 (23) llieliruarii betta år, 
utgår benna' ®umma meb S!::ltJå W1iITtoner mttoe! i iSanco~m:13fignationer, aUt efter 
fom be uti iSefparing13~~a~fan inf1~ta. 

§ 2. @fjurultJäf ~ontoiret~ förf ta llionb fåfebe1il fommer att oeftå af iSanco~ 
m:13fignationer, funna' bod: ItJtb ftambefe~ möiefigen inträffanbe förmonfigare ~on~ 
juncturer af ölab Sjanbef oclj utltJibgabe näringar, utltJ1jgar öppna!3, att efter fjanb 
förltJanbfa benna llionb tm ®pecie; SjltJarföre bet tilIåte1il ~ontoiret, att efter bet 
omftänbigfjeterne flg förete, oclj få ltJibt bet meb förbef ffe fan, fjltJiffet på jfeenbe 
anmälan af !!Bår !Regering~~~onfeiI, på !!Bår ltJibare Wåbiga pröfning bä anfDm~ 
mer, af fåbane utltJägar fig Degagna, fjltJarigenom äfltJen ~tter!igare ftabga i .8an~ 
bet13 ~enninge-!!Berf lierebe~. 

§ 3. !!Bib !!Bä6el~ .8åne~ oel) S!)epofition1il,~ontoiret1il förf ta inrättning, måfte 
ltJär alla nöbiga utgifter oeftriba~ af fjäffltJa ~apitalet, men febermera af efter fjanb 
inf1~tanbe Sntere1ilfen, fjltJaraf ÖfltJerjfoUet ingår till öfanbe af llionben. 
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§ 4. Xill af~jlHpanbe af ben '6rift på ffiIjem~ntl fom i !anbet förorfafat '6et~~ 
Miga oragen~eter, ~ltima '6Iifltia än fänn'6arare, allt efter bet be €3ltienjta €3må 
€3eblarna fomma utur 2fUmänna röreIfen, utgifltier ~ontoiret minbre ®eblar på 
(20) Xjugu (50) !Jemtio odj (75) €3juttiofem ~opef, efter .2anbet~ be~of. ~ellfa. 
€3ebIar '6Iifltia enbaft i €3torfurftenbömet ~inlanb gång'6ara odj utltiä6Iall emot 
ftörre ~anco~2fllftgnationer, äfltienfom ~ontoiret är jt~Ibigt, att bem ltiib uppltiifan~ 
bet, meb fIffa 2fllfignationer åter htIöfa. !Jöröfrigt lomma @3må @3eblarne, att 
ma meb be ftörre, '6Hfltia gäUanbe i aU Sjanbe! odj röreIfe, ma fom i Si'ronanll 
Uppbörb. 

§ 5. €3må €3ebIarne förfell meb tltiå @3templar. SDen ena inneijåUer ~ejferIige 
m~ffa od) €3toro~urftenbömet ~in!anM ltiapen, i m~et meb megetingll.~onfei!enll 
€3igiJ1, odj ben anbra be orben! €3tOt<~urftenbömet !Jinlanbll )!Bli6er~ .2åne~ odj SDepo~ 
fitionll~~ontoir. 

SDe bIifltia af följanbe l~belfet 
Uti €3tor-!Jurftenbömet ~inlanbll )!Bä6el~ .2åne~ od) SDepofitionll.~ontoir, ät 

ittfatt en fumma af (Xjugu) memtio) (@3juttiofem) ~opef ~ejferlige ml)jta ~anco~ 
2fllfignationer, ~ltima (00) ~oj)ef, inne~afltiaten ~äraf ~ar att åtetbefomma • 

• I €3må €3ebIarne unberffrifltiall af en ~ommillfarie odj ~ontrafignera~ af en ~of. 
~åUare. )!Baleuren utförell äfltien meb ~offtäfltier neberft j)å €3ebeln å m~jta, eltien~ 
ffa odj ~inffa flJråfen, famt å frånfiban meb Siffror. 

§ 6. @3eban )!Betfet frambeIell fommit till '6e~örig ftabga, odj bet ~onb genom 
3ntere~fen, öfltierffjutanbe åtliga: Utgifterne, ~unnit öfall, uj)pföpell ~oppar ttU 
Utm~ntning af emjeml)nt, i fjltiiIfet affeenbe ett ill1l)nt.Sju~ j)å något tjenIigt ftäUe 
i .2anhet, fommer att inrättall ; odj flaU )!Båt megeringll~~onfeiI till ot idomma 
meb fätffUt unberbånigt !JörfIag till en fåban inrättning, få fnart nöbige meM 
bertiU Nifltia att tillgå. . 

§ 7. Uti betta ~ontoir infättell aUa ~ronan~ af !Jin!anb jnf!l)tanbe infomfter, 
tiU )!Bår måbiga SDillpofition, feban ijltiarje mänteri afbragit odj '6eijåIIit, ijltiab efter 
faftftäUb et at för åretll utgifter fig belöper. 

§ 8. @njtiIhe jJSerfoner ttUåte~ äfltien, att i ~ontoiret beponera [töm odj min~ 
bre €3ummor, bod: utan, att berföre forbra någon ränta; odj funna hellfe €3ummor, 
antingen ttU ijela fitt beloj)p, eller till någon bel af 3nfättaren uttagall eUer ut~ 
allfignera~, ~ltiarföre ~ontoiret meb en odj ijltiar, fom jJSenningar . berftäbell bej)o~ 
nerat, förer färffUb räfning. 

§ 9. lillä6eI~~ontoiret får od: inltiä6Ia fåbana
o1 
:Bancoo2fllfignationer, fom genom' 

'6mf '6IifItiU förfIUne, för att bem febermera tiU ut'6l)te uti ~anfen i ett jJSeterll~ 
fmrg infänba, ijltiarltiib' tafttage~ ben författning, fom i affeenbe till fagbe ~anf~ 
eebIar är gäUanbe, odj ijltiUfen mI efterrätte!fe j)å .2anbet~ fpråf, ffaU utfärba~. 

§ 10. )!Bä~e!. .2åne~ od) SDej)ofitionll~~ontoiret lommer att inrätta~ odj för
'6Iifltia, blir megering!l.~onfeifen ljar fitt fäte, odj '6Hftuer betta )!Berf ftåenbe unber 
~onfeiIen!l öfltierinfeenbe, äfltienfom bet anfommer j)å ~onfeiIen, att efter beijof od) 
omftänbigIjeter, frambefell mebbeIa fåbana föreffrifter, fom för ~ontoiret~ orbning, 
fäferijet, '6eftånb odj förfofratt, funna bIifltia nöbige odj tjenlige. 
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§ 11. SDetta ~ontoir, fåfom llJaranbe unber lIDårt @get Sjöga jBejfl)bb, åtnjuter 
alla be förmoner odj rättigfjeter, fom ~llJenffa jBanfen äger, efter gälIanbe ~örfatt~ 
ningar, få llJiM be äro fjit Iäm1'elige; Odj ffalI ett fammanbrag af bem, genom 
lIDår !Regering!l.~onfeH!l förforg, göra!l, odj af trl)cfet tm lIDImänfjeten!l unberrät. 
telfe, utfärba~. 

mrt. II. 

O m E å n u t u r lID 1i6 e 1. E ån e" o c 6 SD e l' o fi t i o n ~. 
~ o n t o fr et. 

§ 1. SDen 1'rimitiba ~ouben, utIåna~ emot fäferljet i ~aftigfjeter odj ~em 
mrocent!l !Ränta, fjllJarntom ~em jjSrocent fjllJart år å ~a~ita1et aflieta1a!l, få, att 
ett Eån inom ~iugu år blifllJer till fullo betalt. Eifafå IJrifllJa Eåntagarena för. 
1'IicftalJe, att, feban be förf ta ~io åren efter Eånet~ erfjålIanbe förjIutit, 1'å jfeellbe 
u1'~fäglling ett år förut, återbetala fje[a bet återftåenbe ~a1'italet, i fall fåbane omftän~ 
bigfjeter ffune inträffa, fom funbe föranleba ~ontotret, att Eånet u~1'fäga odj inla !:lfera • 

.3 alImällfjet forbra!l förf ta .3ntecfning, iåfom fäferfjet för be~fa Eån. SDocf 1'å 
bet be, fjllJUfa!l @genbomar förut äro intecfnabe för Eån utur iSanfen, eller anbre 
jjSuIJItfe.~a!lfor, eller ocf af ellffifta ~a1'itanfter i ~llJerige, äfllJcn måga funna 
begagna ben utllJäg tm 111fe Eån!l gällbanbe, fom igenom benna .3nrättning IJIifllJit 
ö~~nabt, llJele lmi ljärllJib imåber fjafllJa gjort bet unbantag, att å @genbomar, 
fom ej äro meb annan .3ntecfning än för ®llJenjfa forbring!lägare!l räfning befjäf~ 
tabe, Eån utur ~ontotret äfllJen må IJellJHja!l, enär @genbomen~ llJärbe tm tllJå 
trebjebelar öfllJetffjuter ben intecfnabe ~umman, odj Eåntagaren förbinber fig, att 
genaft odj fift inom ett år berefter, fjafllJa ben älbre intecfningenböbab, famt tmifa 
för fnlIgöranbet beraf, eller Eånet~ återIJetalning i annat fan, inom fagbe tib ftlilIer 
llJeberfjäftig IJorgen, odj bör i öfrigt IJelo1'1'et af be Eån, fom å fåbane förut intecf= 
nabe @genbomar mebbela!l, enligt be fjär nebanföre i l) § utftafabe grunber, IJeftäm= 
ma!l i förfjålIanbe tiI! @genbomen!l ograllJerabe llJärbe, feban ben intecfnabe ~um= 
man IJIifllJit afbragen. • 

§ 2. Om frambeIe~ fåbane ~onjuncturer inträffa, att ~ontoiret fer fig meb 
förbel funna u1'1'taga Eån emot !Ränta, ffalI berom famt llJmforen berllJib, färffiIb 
~öxfattning efter !Regering~=~onfeiIen!l ljemftälIan, af 013 utfärba!3. 

§ 3. ~om bet icfe är att förmoba, bet f tora ~ummor af be utIö~anbe ~må 
~ebIarne IJIifllJa 1'å en gång tiU inllJä~Hng 1'refenterabe, få fan en trebiebeI, tiI! odj 
meb fjälften af ben för be!lfe ~eblar i ~ontoiret llJaranbe Sjl)1'otljef.~lImman i 
iSanco=m!lfignationer utIåna!l ~å fortare Ub, bocf ej 1'å miniJre än ~e~ månaber, 
tm odj meb ett år, äfllJen emot ~em jjSrocent!3 !Ränta, fom enligt ~örfattningarne 
för ~llJenffa . odj ~injfa SDi~cont=lIDerfen, förbuliIJla!l, t fan Eånet inom fjorton 
bagar efter förfallobagen, ej IJIifllJer inbetalt. SDe fom ibfa jBruf~=, ananufactur~ 
odj ~abrif~rörelfe, äga förmon!l=rätt tiU Eån af Sjl)1'otfjef!l=~umman, emot ~ant" 
fättanbe af bera!3 bellJi!lIigen oförfålbe tmllJerfningar, eller 1'raefterab llJeberfjäftig 
jBorgen. Om tiUgångarne mebgifllJa, fan ~ontoiret äfllJen af betta återftåenbe 
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~a!-litaI, !-lå något längre tib, men unber ma \lJiIfor för återvetaIltittgen, vif!-lringa 
t'YaftigQeti3~3nneQaf\IJare meb Bån, Q\lJarigenom be~fa erMIIa en ~tterngare ut\IJäg 
tm betalanbe af be jfulber, lj\IJarföre berai3 @genbomar mt ljäfta i @i\IJenjfa t'Yon-
b~lt~ . 

§ 4. @!juru\IJäf förf ta t'Yoltben för betta ~ontoir verafna~ efter Baltbet~ faff~ 
ftäUba IDl~ntfort i @iiff\IJer, få ffer bocf aU veräfning af utlåningar odj inbetalnin~ 
gar, enbaft i )Sanco'~Mignationer, lj\IJarföre äf\IJen aUa @ifulb~@ieblar !-lå erljåUne 
Bån utur ~ontoiret, f±älIai3 blott !-lå fåbane ~~fignationer, im återvetafning af 
famma numeraira velo!-l!-l, fom fånet utgjorbe. 

§ 5. Bån!-lå t'Yrälfe~@genbomar, ve\IJifjai3 im ljlilften eUer t\IJå trebjebelar af 
ben @iumma, lj\IJartiU @genbomen roib laga \lJärbering vIif\IJit u!-l!-lffattab. ~å 
veruftabe @iäterier odj @ifatte~30rb, må ej ftötte Bån än ljälften af lillärberin(l~~ 
fumman, utlemna~. 

§ 6. Bån af @imå~@5ebeli3~t'Yonben, få ej öf\IJerftiga 5t:io 5t:ufenbe (10,000) ~u~ 
I>eI )Sanco~~~fignationer å lj\IJarje Båntagare. 

§ 7. Stle, lj\IJUfa ljäHa för ffulber uti @i\IJenffa )Sanfen eUer anbre ~uvHfe~ 
~a~for, eUer ocf QO~ enffilbe ~a!-litaIifter i @i\IJerige, famt funna ftäUa uöjaftig 
fäferljet i t'YräIfe~ eUer @ifatte~30rb, äro i liörjan närmafi lierättigabe ±m Bån~ 
erljåUanbe. , 

§ 8. Stlen, fom föfer Bån, bör ljo~ ~ontoireti3 föreffånbare ffrifteIigen berom 
ffg anmäla, odj timra in ()riginaH, eUer i irotuärbigt lie\IJittnabe aflfrifter ingif\IJa 
be SjanbHngar, fom ft~rfa äganbe rättett UU bett fafta @gettbom, fom i !-lattt erbju~ 
be~, ocfJ att @genbomett förut icfe är meb 3ntecfttittg velafiab t att någon Böfe~ 
jfming i @gettbomen icfe inneftår, lamt att @iöfanben Q\lJarfett ljar ~ulim U!-l!-lliörb, 
ISarna arf eUer anbre !-lrtoriterabe mebef om ljättber. 

§ 9. t'Yörr än Bån ve\IJHja~, liör bett ~atttförjfrifne @genbomen u!-l!-ljfatta~, !-lå 
fätt t'Yörorbnittgen af ben 4 t'YcliruarH 1757 om manco~Bått förejfrif\IJer. 

§ 10. @iå fnart ~otttoitet~ Stlireciiott !-lröf\IJat giftigljetett af be Sjattblhtgar 
@iöfanben infemttat, ttttberrätta~ ljan genom ~rotocoU~-Utbrag om 2åne~@iumman~ 
VelO!-l!-l. Stler!-lå gruttbar ljatt fitt jfulbeliref, forn, i ljänbelfe ljatt är gift, af ljan91 
Sjuftru äf\IJen unberjfrif\IJe~, odj meb bägge~ @iigneten liefräfta9l. ~iftigljetett af 
be9lfe uttberffrifter lie\IJittna~ af Stlomaren, VtotariuMI~uvIicu~ i @5taben, eUel) t\IJå 
anbre @ifriffuttnige odj tro\IJärbig~ IDlän. Stletta €3fulbeliref U!-l!-l\IJifa~ å näfta 5t:ing 
\lJib Stlomftolen i ()rten, fom U!-lpå anmälan äger mebbela 3ntecfning uti ben ~attt
förffrifne @genbomen, !-lå fätt 20 § uti ~oncur~-@itabgatt af bett 28 3unH 1798 
fö reffrif\IJ er. t'Yörfebb meb ~rotofoU lj äröf\IJ er, jemte bet af Stlomaren påtecfnabe 
@ifulbeliref\IJet, anmäler @iöfanben fig lj09l ~ontoitet~ Stlirecieurer, fom emot bei3fe 
SjanbHngar, Iemna ljottom amui9lnittg på bet ve\IJHjabe Bånet. 

lillore lieljof\IJet för någon Båniagare få tränganbe, att ljan icfe fan afliiba 
tiben tm 3ntecfning9l mebbelanbe \lJib Baga Sjärab~~5t:ing, må bet anfomma !-lå 
~ommi9lfarierne9l 1:Jröfning, ljurn\IJiba ben liegärbe 2ån-@iumman emot \lJeberljäftig 
)Sorgen genaf!, må funna af!emna9l, i lj\IJilfet faU 2åntagaren \lJib näftffeenbe 5t:ing, 
O\IJägerUgen liör fuUgöra lj\IJab om intecfningi3 anffaffanbe ljär förut ftabgat ar. 
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@5lulle frambele!3någon iemnfning i be!3fa ämnen finna!3 niibig fiir ~ol1toiret!3 
fäferl)et, äga ~ommi~farierne ul1berffälla flifa mål Iillår lJtegering!3~~ol1feil!3 om~ 
jlriifning od) förorbnanbe. 

§ 11. @5fulle någon fåban @genbom genom föjl fomma utur förffa Båntaga, 
rel1~ ~anb od) ltJib SDomffolen till Bagfart anmäla!3, bör fiffa uiJjlbubet berå ic'fe 
mebbela~ förr, än n~tt @5fulbebref af @genbomen~ n~a Snne~afltJare blifltJit afgif~ 
ltJit, od) meb fiirmon13 rätt, fåfom fiirffa Sntecfning ltJeberbiirHgeu intec'fnabt. 
. § 12. ~ör be~fa Bån, fommer räntan ltJib ~ltJarie år!3 förlOjljl, att betala!3, 
året beräfnabt från ben bag, Bånet er~ållit~, åfltJel1fom månaben bä liquiben göre13~ 
räftta~ till 5rrettio bagar. Dm Eåntagaren af ffåenbe Bånen jlå farf @genbom, 
inom morton bagar efter ~ltJarie år~ utgång icfe infinner fig meb bet ujljllulme 
3ntre~fet, lommer ~an att erlägga bubbel ränta eller 5rio jlrocent, få långe odj 
intill ben ~an fiu fiirbinbelfe ujljlf~rrt. SDriiier ~an åter bermeb ett år, få att ~ltJar~ 
fen ränta eller ben beftämba Men af ~ajlitalet ltJarber betalb, anfe~ Bånet fåfom 
ujljlfagt odj ~ontoiret äger meb 115anten förfara, jlå fätt @5ltJen]fa. )Sanco,~iirfatt~ 
uingarne i t~~ fall fiire]frifltJa. 

§ 13. ?mill någon Båntagare inbetala antingen ~era eller någon bel af Båne, 
@5ummau fiirr än rätta betahting~tiben iufaller, ftånbe bet ~onom fritt, od) gifltJe 
~au fåbant ~ontoiret ett månab fiirut tillfänna. 

§ 14. @5fuHe Båntagaren efterfätta fin betalniug!3 ]f~rbig~et, odj ben 115ant~ 
förjfrifne @genbomen fålebe~ fomma att genom muction fiirf1Uja~, ]fall ltJib ben 
ltJärbering, ujljlbub odj fiirfälining iafttaga~ ~ltJab ~iirfattningarl1r. om @5ltJen]fa 
lBanco~Bån i beuue bel ftabga, äfltJenfom ~iirorbningen af ben 30 IDCaii 1781 angå-
enbe Sjemul fiir flif egenbom, efterfefltJa~ biir. . 

mrt. III. 

D m ~ o n t o i r et~ @ m b e B m ä n o c ~ )S et i e n i ng. 

,§ 1. SDetta ~ontoir fommer att fiirltJaIta~ af 2:ne )Sanco~~ommi~farier, 1)ltJtffa 
bertill af on i måber utnämna~, efter lJtegeriug!3~~onfeilen!3 uuberbäniga förflag. 
@n af bem biir ltJara funnig i Banbet!3 Bagar od) lJtättegåug!3~Orbning, odj äger 
ben främfte i SDirectiotteU fiira Orbet ltJib alla fammauträben. @5fnlle be~fe tltJenne 
~ommi~farier ltJara af ]filiaftig mening, fommer måfet att fjltJHa till ben lJtegering~~ 
~oufeifen fig beriifltJer utfåtit. 

~ommi~farierna träba till~ojla få ofta Båne.mnfiifnhtgar inlomma, eller anbre 
ärenbet fåbant forbra. S ~änbelfe af fiufbom eller annat Baga fiirfall, utfer odj 
fiirorbuar ~oufenen en $icarie fiir beu fråultJaranbe, emot åtnjutanbe af färjfUt 
mrltJobe. 

~fjefen fiir lJtegering~~~onfeifenB ~inance~@6jlebition, eller om någon fåfom 
mbiungerab, ltJore nämnb fjonom till biträbe, odj om be!3fe ltJore ~inbrabe, någon 
annan lebamot af lJtegering~.~onfeifen!3 Oeconomie,SDejlartement, fom bertm ltJäf~ 
ie~, bör iifltJerltJara odj bifalla alla frågor om Bån jlå 5rio 5rufeube lJtufJe! odj 

30 



berutöfitler. ?Jtr ljan af "jfiIjaftig mening meb ;t>ireftionen, fommer målet att af 
~onfeiIen pröfitla13 odj afgöra13: . 

§ 2. ~ontoiret13 ~ienftemän, fomma att IJeftå af 2:ne ~ammrare. 
1 ~efreterare. 
2:ne ~a13leurer+ 
2:ne ~ofljåUare odj 'öfrige uti IJiIagbe ~tat uppräfnabe IJetjening. 
~ammererare, ~ecreterare, ~a13feur odj ~ofljåUare, utnämna13 af ~egering13~ 

~onfeUen, efter ett af ~ommi13farierne upprättabt förjlag; men 113apper13räfnaren 
odj ?maftmäftarene antaga13 af ~ommi13farierne. 

;t>efiutom antager odj förorbnar ~onfeiIen en Eagfunnig man, att fåfom om~ 
bub13man biträba ~ontoiret itlib förefaUanbe ~ättegånger. 

§ 3. S)itlab beträffar en odj ljitlar af be13fe @mbet13män13 odj ~etjente~ göro~ 
mår odj "jftJlbigljeter, arbet13 Wletljoben inom ?merfet, famt ~ontroUen, få itläl itlib 
~må ~ebIarne13 tiIIitlerfning, fom fäferljeten itlib 113enningarna~ emottaganbe, för~ 
itlaranbe odj utgifitlanbe, femte ~eitliberingen odj 3nitlenteringen; få itle(e ?mi 
imåber ljafitla uppbragit åt ~egering~.~onfeiIen, att efter bet ?mi utnämnbt ~om~ 
mi~farier itlib betta ?merf, odj be meb förjlag i förenämnbe ämne tm ~onfeiIen 
infommit, itlibtaga be författningar odj mebbera be förejIrifter, fom för änbamåret 
Iämpefigaft finna~. 

~rt. IV. 

Om ~ättegången. 

§ 1. ~Ua Wättegång~.mål, fom röra m5ä6el- Eåne~ odj ;t>epofition13~~ontoiret, 
famt . äro af enaljanba bejfaffenljet meb be ~itlen"jfa ~anfen röranbe mål, ljitlilfa 
tiUljöra ~itlea s)of-lltätt, fåfom ~orum 113riitlilegiatum, upptaga13 tm afgöranbe af 
m5år s)of~»lätt i mo, fåfom förf ta ;t>omftol; men utmätning13~frågor, bero på Eanb13~ 
ljöfbingarne13 åtgärb. S)ögfta 3nftancen för aUa be13fa måL, bIifitler ?mår ~egering13~ 
~onfeiI13 3nftittae~;t>epartement. 

§ 2. Wättegång13~Orbningen förIJIifitler oföränbrab, fåban, fom ben i Eanbet13 
Eag odj ~tabgar famt ~anco.~örfattltingarlte är före"jfrifitlen. 

§ 3. ~amteIige Eanb13ljöfhingar, ;t>omare odj öfrtge @mbet13män, äro itlib 
anfitlar förpIicl'tabe, att (emna ~ontoiret Eagfig ljanhräcl'niltg uti aUe be mår, 
fom på bera13 åtgärb anfomma, famt inneljåUet af hetta Weglemente noga iantaga. 

Med detta reglemente var grunden lagd till Finlands Bank, 
som sålunda är äldre än de flesta sedelutgifvande banker i när
varande tid. 
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II. 

1811-1840. 

Vid bankens grundläggning den 12 december 1811 förfo
gade den icke öfver några tillgångar. Kassan var torn och 
direktionen, då den första gången sammanträdde den 1 april 
1812, nödsakad att hos regeringen anhålla om ett förskott i 
och för uppköpande af skrifmaterial m. m., hvilket äfven be
viljades till ett belopp af ettusenfemhundra rubel banko-assig
nationer. 

Detta belopp är i räkenskaperna bokfördt den 27 apriL 
Under året inflöto yttermera i särskilda poster tvåhundrasextio
ettusen femhundrafemtio rubel banko-assignationer. Inberäknadt 
ett belopp af femtiotusen rubel banko-assignationer, som en af 
bankens låntagare redan på förhand, innan bank~n ännu blifvit 
grundad, fått lyfta från statsverket, hade banken sålunda under 
sitt första verksamhetsår fått emottaga trehundratrettontusen 
femtio rubel banko-assignationer. Under bankens andra verk
samhetsår inbetalades etthundrafyratiotvåtusen niohundraåttio, 
under det tredje fyratiotretusen niohundrasjuttio, under det fjärde 
trehundratusen och under det femte tvåhundratusen rubel banko-
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assignationer. Sammanlagdt sålunda en million rubel banko eller 
hälften af den i fundationsurkunden utfästa summan. 

I bankens böcker bokfördes likväl redan från början hela 
beloppet, . två millioner rubel banko-assignationer, och de efter 
hand inlevererad.e posterna observerades i afräkning på "stats
kassans skuld till verket ll

• Så fortgick det år efter år. Di
rektionen påminde, likaledes år efter år, i de berättelser den 
afgaf öfver bankens verksamhet, om att det utfästa grundkapi
talet ännu icke till hela sitt belopp influtit och klagade, att 
banken "i brist och saknad af nödiga medel II icke kunde fylla 
det förefintliga behofvet af fastighetslån. Men den erhöll an
tingen icke något besked alls eller ock det uttryckliga svar, 
att regeringen saknade medel för ändamålet. 

Banken och dess förkofran fingo träda tillbaka för andra 
uppgifter, som lågo regeringen närmare qm hjärtat och därför 
i främsta rummet lade beslag på statsverkets inkomster. En 
sådan var inrättandet af regeringskonseljen och densamma 
underlydande centrala ämbetsverk, hvilka under den svenska 
tiden icke varit behöfliga, då det svenska riksrådet, högsta 
domstolen och kollegierna utsträckte sin verksamhet äfven 
till Finland. Den minskning åter i statsutgifterna, som betin
gades af att den finska militären efter kriget upplöstes, var 
endast partiell. Officerare och underofficerare vid de upplösta 
trupperna förunnades nämligen rätt att uppbära fulla löneför
måner. Inom kort uppsattes äfven värfvade trupper, som dock 
efter någon tid indrogos, förutom en år 1818 formerad under
visningsbataljon, sedermera finska gardesbataljonen. 

Mer än genom de militära utgifterna togs statskassan likväl 
under ifrågav(~.rande tid i anspråk för de nybyggnader, stats
verkets såväl som privata, hvilka blefvo af nöden, då Hel-
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singfors år 1812 utsågs till landets hufvudstad och alla rege
ringsverk samt, efter Åbo stads brand ,år 1827, äfven universi
tetet öfverflyttades dit. Uppförandet i Helsingfors af den efter 

I 

landets dåvarande monark uppkallade Nikolaikyrkan inträffade 
vid samma tid. Kostnaderna härför äfvensom för uppförandet 
åt ryska militärväsendet af den sedermera under orientaliska 
kriget förstörda Bomarsunds fästning på Åland voro så be
tydande, att det finska statsverket såg sig nödsakadt att för be
täckande af utgifterna härför år 1830 i Ryssland upptaga sitt 
första statslån till belopp af två millioner sexhundratusen rubel 
banko. 

Härtill kom, att redan år 1812, liksom så mången gång se
nare, en svår missväxt inträffade, för hvars bekämpande finans
chefen och en annan af regeringskonseljens ledamöter utrusta
des' med "full makt och myndighet(( bland annat att "af statens 
tillgängliga medel utanordna förskott eller, i händelse af brist 
häruti, ur banken upplåna de summor, som härtill kunde blifva 
nödiga((. 

Det ofvanstående må tjäna såsom förklaring till att stats
verket icke fann det för sig lägligt att till banken utbetala hela 
det utfästa grundkapitalet, två millioner rubel banko-assignationer. 

En annan förklaringsgrund kan äfven gifvas, med ledning 
af de vid bankens grundläggning tillkomna historiska doku
menten, nämligen den, att redan då Hans Kejserliga Maje
stät den 11 februari 1811, på framställning af regerings
konseljen, gaf sitt bifall till bankens inrättande med ett ka
pital af en million rubel, fråga var icke om silfverrubel utan 
om rubel banko-assignationer samt att bestämmelsen i 1811 
års reglemente tillkommit. i strid häremot. Huru härmed för
håller sig, har det icke varit möjligt att utreda. Det låter 
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knappast tänka sig, att det otvetydiga stadgandet i detta af
seende i 1811 års reglemente skulle tillkommit endast på grund 
af ett misstag. Men banken kom, såsom af det ofvanstående fram
går, icke i åtnjutande af mer än en million rubel banko-assig
nationer. 

Om sålunda bankens grundkapital var ringa, så förmådde 
icke heller" d.en sedelutgifningsrätt, som i reglementet tillerkän
des banken, så begränsad som denna sedelutgifning var, bereda 
banken vare sig styrka eller inkomst. 

Enligt bankens reglemente inskränkte sig nämligen bankens 
sedelemission till utgifvande af så kallade småsedlar för afhjäl
pande af bristen på skiljemynt, såsom det uttryckligen heter i 
1811 års reglemente. Till en början lydde dessa småsediar 
enda~t å tjugu, femtio och sjuttiofem kopek. Sedermera till-

. kommo, på grund af nådiga kungörelsen den 19 juni 1819, 
valörerna en, två och fyra rubel banko, af hvilka dock den 
sistnämnda indrogs år 1822. 

Det belopp småsediar, som kom eller ens kunde komma till 
användning, var alldeles för ringa för att få någon betydelse 
för allmänna rörelsen eller för banken. Än mindre blef ban
ken därmed satt i tillfälle att, likmätigt en af sina förutnämnda 
uppgifter, uttränga de svenska sedlarna ur rörelsen. Den 
finska bankens småsediar förmådde i detta afseende ensamt 
för sig alls int~t, men de voro också nästan värdelösa så
som hjälptrupper åt de ryska sedlarna i deras kamp mot de 
svenska. 

Det var en märklig ekonomisk företeelse, att de svenska 
sedlarna ihärdigt" bibehöllo den position de en gång" vunnit 
samt till och med" utvidgade och befäste densamma; detta trots 
alla åtgärder från regeringens sida och ehuru någon plan-
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mässig sträfvan att kvarhålla dem i Finland förefanns hvarken 
här eller i Sverige. Samma företeelse påträffar .man i mindre 
omfattning i våra gränstrakter, såsom. i några delar af östra Fin
land, där ryskt mynt är allmänt cirkulationsrnedel, och i Lappmar
ken, där svenskt mynt fortfarande är gångbart; likaså i några 
till Finland gränsande trakter af Ryssland, hvilka äro med 
sina uppköp och försäljningar hänvisade till Finland och där 
finskt mynt därför går jämsides med det ryska. Men i den 
utsträckning och till· de för dåvarande förhållanden betydande 
belopp, s9m de svenska sedlarna under ifrågavarande period 
förekommo ,hos oss, torde något motstycke icke kunna uppvisas. 

I hvilken mån cirkulationen af svenska sedlar i landet icke . . 
blott icke af tog under denna period, utan tvärtom ökades, är 
omöjligt att med säkerhet utreda. Finlands Banks småsedlar 
voro härvid, som sagdt, en faktor af underordnad betydelse. 
Det var mellan de ryska och svenska sedlarna, som striden 
hufvudsakligen stod, och en tillförlitlig statistik beträffande dessa 

I 

sedelslags förekomst i landet vid olika tidsperioder saknas. 
Enligt beräkningar, som .ingå i bankutskottets vid 1863-64 års 
landtdag betänkande, skulle dock det ryska sedelmyntet i lan
det år 1840, då myntrealisationen genomfördes och därmed 
metalliskt mynt och Finlands Banks sedlar trädde i stället 
för det' tidigare cirkulerande ryska och svenska sedelmyntet, 
uppgått till två och en half million rubel silfver. De här 
utelöpande svenska sedlarna beräknades vid samma tid till un
gefär enahanda belopp. 

Vi skola längre fram lämna en redogörelse för försöken 
att drifva ut de svenska sedlarna ur landet. Här må endast 
nämnas, att dessa försök voro . lika fruktlösa som talrika. 

Bankens direktion var en nitisk tillskyndare till de mot de 
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svenska sedlarnas omlopp härstädes riktade åtgärderna. Di
rektionen föreställde sig nämligen, att det tomrum, som genom 
de svenska sedlarnas aflysning uppstode i cirkulationen, skulle 
komma att fyllas med bankens småsedlar. Ofvan har redan 
antydts, att det snarare skulle ha varit de ryska sedlarna, som 
därmed vunnit ökadt insteg i landet, samt' att bankens sed
lar däremot till följd af de lå~a valörer, på hvilka de, äfven 
efter införandet af rubelsedlarna, lydde, antagligen fortfarande 
hade blifvit hänvisade till sin ursprungliga roll att tjäna såsom 
skiljemynt och att deras förekomst därför i ringa grad hade 
påverkats af förändringen. 

Bäst framgår betydelsen eller, rättare, betydelselösheten af 
denna sedelemission, om man tar kännedom om de siffror 
bankens räkenskaper hafva att uppvisa. Sedelemissionen steg 
efter hand ända till år 1821, då den uppgick till två millioner 
etthundrasextiotusen rubel banko, men nedgick sedan och ut- . 
gjorde året före myntrealisationens genomförande, 1839, endast 
en million trehundratusen rubel banko. Året därpå har visser
ligen att uppvisa en betydligt högre siffra, men denna får sin 
förklaring däraf, att regeringen då upptog ett lån från banken 
i bankens småsedlar, som försändes till olika delar af landet i 
och för inväxling af ryskt och svenskt sedelmynt vid mynt
realisationens genomförande .. 

Härvid bör märkas, att banken, med ändring af bestämmel
sen i detta afseende i 1811 års reglemente, på grund af nådiga 
kungörelsen den 31 januari 1816 tilläts utlåna ända till två 
tredjedelar af de utgifna småsedlarnas belopp och endast för 
återstoden ålades innehafva valuta i ryska rubel banko-assig-

\ nationer, men däremot var banken, som under tider, då pen
ningtillgången var riklig och efterfrågan obetydlig, deponerade 
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öfverskottet i ryska penninganstalter, icke berättigad att med
räkna dessa depositioner i valutan för sedelutgifningen. I ban
kens protokoll år 1822 säges uttryckligen, att, som de i S:t Pe
tersburg för bankens räkning deponerade och ännu återstående 
femhundratusen rubel "icke vore att anses såsom Hypothek 
för Bankens utelöpande småsediar, så länge berörda Summa 
vore i Commerce Banken liggaq.de, alltså och för att kunna 
bispringa Landets innevånare med Lån ur Hypotheks Cassan 
samt sålunda i möijeligaste måtto afhjelpa närvarande Penninge- . 
brist i Landet ll beslöts att i sagda bank lyfta beloppet. 

En utväg att stärka bankens tillgångar hade reglementet 
sökt öppna, då äfven enskilda personer förklarades berättigade 
att i banken deponera större eller mindre summor, dock utan 
att de därför finge fordra någon ränta. Vare sig för räntelös
hetens skull eller till följd af den ringa tillgången på rörligt 
kapital· i landet förekop:l det emellertid endast i undantagsfall, 
att enskild person deponerade penningar i banken, och beloppen 
voro föga betydande. Allmänna kassor, såsom änke- och pupill-

\kassan och allmänna brandstodsbolaget, samt likaså ström
rensningsdirektionen deponerade däremot sina disponibla me
del i banken. Me!l det skedde delvis i förseglade paket, och, 
då så icke var fallet, höll banken dock de deponerade beloppen 
reserverade för insättarnes räkning, utan att använda dem till 
att utvidga sin lånerörelse. 

Bankens direktion synes äfven varit föga benägen för att 
taga främmande medel om hand. Då år 1827 fråga väcktes 
om att banken skulle åtaga sig förvaltningen och förräntningen 
af den i Helsingfors förlagda finska bataljonens medel, framhöll 
direktionen, att banken enligt gällande stadganden var ett 
kronoverk, icke bestämdt att upptaga enskilda personers eller 
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kårers kapital till förräntande och att banken icke borde gö
ras till "en sammansättning af kronoverk och en privat låne
anstalt/I. 

Ett märkligt undantag gjorde direktionen likväl, då ägaren 
af Fiskars bruk i Pojo socken, kollegiiassessorn John Julin i 
banken deponerade ettusen riksdaler svenskt banko och tilläts 
att i stället på banken utfärda tryckta assignationer, dock 
icke på mindre belopp än tio riksdaler. Revisorerna an
märkte härom, att .det var orätt att öppna räkningen i annat 
än ryskt mynt samt att det af direktionen medgifna assigna-

. tionssättet icke befanns förenligt med författningarnas föreskrift 
eller allmän och enskild säkerhet, till följd hvaraf äfven förord
nades, att assignationerna skulle lyda på ryskt mynt och icke 
finge utfärdas till innehafvaren. Att döma af anteckningarna 
om dessa assignationer i bankdirektionens protokoll lydde de 
i regeln å jämna tio riksdaler och hade sålunda antagit karak
tären af ett slags sedelmynt. 

Statsverkets disponibla tillgångar blefvo, i enlighet med 
1811 års reglemente, insatta i banken. Men de användes icke 
till utlåning, hvilket ock~å från synpunkten af statsverkets be
hof att när som helst kunna disponera medlen var det för
siktigaste, så svåra, ja, omöjliga att iridrifva som de af banken 
beviljade krediterna öfyer hufvud voro. Till någon del placera
des statsverkets medel på deposition mot ränta i någon af rikets 
penninganstalter i S:t Petersburg. I det fall att medlen icke be
höfdes för statsutgifternas bestridande, utan fonderades, såsom 
förhållandet var med fattig- och arbetshus- samt krigsmans
husfonderna, blefvo de dock genom bankens bemedling utlå
nade, men för statsverkets, icke, såsom väl dock i 1811 års 
reglemente afsågs, för bankens räkning. 
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Bankens egen utlåning var sålunda begränsad till primitiva 
och småsedelsfonderna. 

Lån ,ur förstnämnda fond beviljades till en början nästan 
uteslutande mot inteckning i stora herregods, af hvilka några 
få voro nog för att uttömma fondens disponibla. tillgångar. Nå
gon hufvudvikt vid lånens utgifvande lades icke, såsom dock 
i 1811 års reglemente förutsattes, på företrädesrätt till lånen för 
lägenhetsinnehafvare, hvilka häftade för skuld till Sverige. Un
der den långa tid, som förgick, innan banken kom till stånd, 
hade dessa affärsförbindelser till Sverige redan hunnit, åtmin
stone till hufvudsaklig del, ordnas. Högsta lånebeloppet begrän-

, sades genom nådiga förordningen den 30 maj 1817 till femtio
tusen rubel banko-assignationer, hvarutöfver lån icke skulle "nå
gon Lånsökande uti Banquens Primitiva Fond beviljasII. Denna 
begränsning motiverades därmed, att "samtliga jordägare i Fin
land II , såvidt möjligt, skulle få begagna den förmån, som med 
bankens inrättande åsyftats. Beloppet nedsattes ytterligare till 
trettiotusen rubel genom nådiga kungörelsen den 25 mars 1823, 
och tillika bestämdes, att lån ur primitiva fonden icke finge be- ' 
viljas till högre belopp på frälsejord än till en fjärdedel och 
på skattejord en femtedel af den summa, hvartill egendomen 

, vid laga värdering blifvit uppskattad, i stället för respektive två 
tredjedelar och hälften enligt 1811 års reglemente, allt detta 
för att "bereda jordegare i landet en lättad och allmännare till
gång till förberörda inrättningii. Det är samma tanke, som bank
direktionen uttalade i sin årsberättelse för år 1815, där direktionen 
framhåller, att den "för den knappa tillgångens skull ofta funnit 
sig nödsakad att bevilja mindre lånesummor, än de sökande 
anhållit om, ehuru de erbjudna säkerheterna skulle medgifvit 
större försträckningar II , samt att "i likhet med hvad vid Concur-
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ser äger rum, der massan mark om mark mellan Borgenärerna 
delas, skifta fondens disponibla tillgång emellan de sökande, så 
att hvar och en erhållit deraf i ungefär lika förhållande". Sam
tidigt med den nämnda begränsningen af lånebeloppet nedsattes 
räntan till fyra från fem och den årliga afbetalningen till två 
från fem procent. Nedsättningen af belåningsvärdena medförde 
~n minsktiing af efterfrågan på dessa lån. Huru ringa denna 
tidtals var, framgår äfven däraf, att direktionen år 1838 mo
tiverade utgifvandet af ett lån ur primitiva fonden till större 
belopp än det fastställda därmed, att tillräckligt antal låntagare 
saknades, hvarigenom det händt, att betydliga kapital i denna 
fond en längre tid varit liggande fruktlösa. Lån ur fonden ut
gåfvos äfven till andra ändamål än de, för hvilka fonden ur
sprungligen afsågs, nämligen. åt Åbo stads borgerskap, till 
societetshus bolaget i Helsingfors, mot inteckning i ett socker
bruk m. m. Äfvenså erhöll en fideikommissarie ett betydande 
lån, oaktadt inteckning i fideikommiss icke kan fast~tällas. Hans 
Kejserliga Majestäts föreskrift supplerade i det enskilda fallet, 
hvad eljest reglementsenligt kunde befunnits brista. 

För lånen ur småsedelsfonden blef borgen den vanliga säker
heten. Lånen beviljades företrädesvis åt tjänstemän och jämväl 
åt unga vetenskapsidkare. Kända namn från 1830- och 1840-
talets universitetsvärld, såsom L. .J. Ahlstubbe, J. M. af Teng
ström, J. J. Nervander, J. Hällsten, C. R. Ehrström, P. A. Er
vast, J. A. Caj anus, T. A. Ehrström,' E. A. Ingman, A. A. Lau
rell, förekomma i protokollen. Det inträffade naturligtvis ruven 
då, såsom i våra dagar, 'att en låneansökning afslogs, emedan,. 
såsom det heter i protokollet, "lånsökanden såväl som löftes
männen redan finnas för betydliga summor i banken tecknade 
och direktionen af sådan anledning ansåg äfventyrligt bevilja 
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lånet" . Lånen, som reglementsenligt utgåfvos på viss tid, van
ligen tolf månader, omsattes i oändlighet och fingo i själfva 
verket karaktären af stående lån. År 1822 tillkännagafs dock, 
att vid omsättning en femtedel af lånebeloppet borde afbetalas. 

I medeltal uppgick utlåningen från denna fond till o~kring 
sexhundrafemtiotusen rubel banko-assignationer. Sin kulmen 
nådde den ultimo december 1822 med omkring en million två
hundrasjuttioniotusen rubel banko-assignationer. Vid samma 
tid 1840 hade den, efter ett oafbrutet nedgående, stannat vid 
endast omkring trehundranittiotusen rubel banko-assignationer. 

Så obetydliga dessa belopp än voro, hade dock efter hand 
,en räntevinst i småsedelsfonden uppstått, som gjorde det möj
ligt för regeringen att åren 1822 och 1823 n till Lån emot lindriga 
villkor såväl åt dem, hvilka i Finland uti Landt Culturen göra nyt
tige företag, som för dem, hvilkas i Landet anläggande eller redan i 
gång varande Manufacturier synas fört j ena att uphjelpas ll

, anslå 
femtiotusen 'rubel till en jordbrukslånefond och etthundratusen 
rubel till en manufakturlånefond. Till jordbrukslånefonden an
slogs yttermera, dock icke ur srriåsedelsfondens, utan ur primi
tiva fondens räntevinst, år 1836 ett belopp af t j ugufemtus en 
rubel årligen i tio års tid och till manufakturlånefonden år 1839 
likaledes tjugufemtusen rubel om året, men endast under tre på 
hvarandra följande år. 

Lån ur jordbrukslånefonden beviljades till belopp af högst 
tretusen rubel banko-assignationer i och för odling å oländig 
mark samt till uttorkning af sjöar, mossar m. m. Ur manufak
turlånefonden åter utgåfvos lån till högst femtQntusen rubel 
banko"-assignationer nej mindre åt anläggare af Fabriquer och 
Manufacturer för tillverkningar af Ull, Lin, Bomull, Kamelhår, 

, Silke, finare och gröfre äggjernssmiden, Instrumenter och Bronce-
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arbeten, för Oljeslagerier, Cattuns-Tryckerier, Spegel-Fabriquer 
och Glassliperier, för tillverkning ,af Fayancer, samt för Socker
bruk och Pappersbruk, äfvensom för tillverkning af Terpentin och 
Pottaska, för beredning af inhemska Färgämnen och för Tak
tegelslagerier, än ägare af några redan i behörig ordning gjorde 
anläggningar af förenämnde slag". Beträffande båda dessa fonder 
gällde, att lånen beviljades på tio års tid mot erläggande af två 
procents årlig ränta. Återbetalningen af lånen skulle ske med en 
tredjedel under hvarje af de tre senaste åren af lånetiden. Såsom 
säkerhet för lånen kunde ställas antingen inteckning eller bor
gen, JJallt såsom Låntagaren för sig beqvämligast finner". Så 
förmånliga som dessa lån voro, anmälde sig en mängd perso
ner till erhållande af dem; såväl jordägare, de där förklarade 
sig villiga till nyodlingsarbeten, som blifvande industriidkare, i 
flere fall vetenskapsidkare eller tjänstemän. Dessa lån skulle un
der den närmast följande tiden förorsaka banken mångahanda 
bekymmer. Det inträffade, att lånen icke ens användes för upp
gifvet ändamål och därför nästan omedelbart måste indrnvas. 
Så var förhållandet med ett lån, som beviljats kemieprofessorn 
P. A. von Bonsdorff för anläggning af en teknokemisk fabrik i 
Åbo och hvilket bapkdirektionen nödgades uppsäga, men pro
fessorn önskade behålla, då han icke ville öfvergifva ;Jen väl
ment föresatts att uti eget land kunna upfylla någre ibland de 
oräkneliga b eho f, dem utländingen hitintills till öfverflöd tillfreds
ställt". Lånet blef genom rektorsämbetet vid universitetet in
drnvet. 

Utan förluster gick bankens lånerörelse under denna period 
icke. Afskrifningarna belöpte sig för primitiva fonden till 
något öfver tjugutusen, för småsedelsfonden till ungefär sjuttiotu
sen rubel banko-assignationer. För indrifvande af bankens osäkra 
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fordringar hade direktionen en vidlyftig korrespondens med direk
tionen för strömrensningarna och kanalarbetena angående an
ställande i dessa arbeten af tjugufyra bankens debitorer, som 
enligt den tidens lagstiftning blifvit dömda att med arbete aftjäna 
sin skuld till banken. Strömrensningsdirektionens svar utmyn
nade däri, att dessa bankens gäldenärer "icke kunde för närva
rande, såvida inga arbeten med legda arbetare förrättades, i 
sådant ändamål nyttjasIt . Protokollen innehålla icke vidare upp
lysningar i saken. 

Oaktadt förlusterna och så låg utlåningsräntan än var, hade 
banken att vid periodens slut uppvisa en ganska betydande 
vinst. 

Behållningen ultimo december 1840 i de olika fonderna, de 
vjd årets slut upplupna intressena däri inberäknade, uppgick 
till följande belopp: 

i primitiva fonden 
ismåsedelsfonden 
i lordbrukslånefonden . 
i manufakturlånefonden 

Ru~el banko 2,581,475: 

" " 208,064: -
" " 197,964: --
" " 185,217: -

S.umma 3,172,720: -

D en af statsverket tillskjutna grundfonden för banken hade 
sålunda mer än tredubblats. 

Den uppnådda vinsten måste betecknas som tillfredsställande. 
Men därmed är icke sagdt, att banken ens närmelsevis kunnat 
fylla den uppgift den hade sig förelagd såsom det enda bank
institutet i landet. Snarare måste frågan härom besvaras ne
kande. Affärslifvet i egentlig mening hade ringa, om ens nå
gon nytta af de amorteringslån, som utgåfvos :ur primitiva 
fonden mot inteckning ilandtegendom. Äfven jordbruks- och 
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manufakturlånefonderna och, såsom ofvan antydts, till stor del 
också småsedelsfonden användes till stående lån. Reglementet 
för manufakturlånefonden medgaf visserligen, att "deräst någon 
Fabriqueur eller Manufacturist, vid saknad afsättning å dess till
verkade gods, vore i behof af penningar, på kortare tid ", så finge 
honom i sådant fall gifvas lån ur manufakturfonden, "om till
gång dertill finnes", att räntefritt begagnas i sex månader emot 
underpant af tillverkningarna, som för ändamålet skulle sättas 
i magistratens eller hallrättens förvar. Men då fondens tillgån
gar ständigt voro utlånade, förblef detta stadgande en död 
bokstaf. Behofvet af rörelsekapital tillgodosåg banken så-
1unda icke. 

Härvid framställer sig spörsmålet, om ett sådant behof vid ifrå
gavarande tid förefanns på den ståndpunkt, hvarpå industri och 
handel då ännu hos oss befunno sig . 

.. En viss industriell företagsamhet, främst på järnhandterin
gens område, kan redan nu uppvisas. Vid slutet af den ·sven
ska tiden funnos, utom andra, Svartå, Billnäs, Fagerviks, Fiskars, 
Dalsbruks, Tykö, Kirjakkala, Matildedals, Kauttua, Strömfors, 
Biörkboda, Strömsdals, Fredriksfors, Mariefors, Östermyra, Joc
kis och Norrmarks bruksanläggningar. Icke allenast dessa 
äldre järnbruk bearbetades fortfarande. Hvarhelst ~öjlighet 

förefanns för anläggande af nya järnbruk, baserade på grufvor, 
huru föga malmförande . som helst,. eller på sjö- och myr
malmer, skred man härtill. Öfverintendenten för bergväsen
det N. Nordenskiöld upprä~nar i ett af honom år 1838 af
gifvet utlåtande följande, i banken belånade grufvor och smält
verk, nämligen: Tavastby i Helsinge, Vols i Lojo, Malmbergs 
i Kisko, Vihiniemi i Tenala, Baggböle i Bjärnå, Hamnholmen 
i Kimito, Högfors i Vichtis, Varkaus i Leppävirta och Ströms-
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dals i Nilsiä. Grufvorna på Jussarö, som på senaste tid åter 
låtit tala om sig, bearbetades då för statsverkets räkning. 

Järnharidteringen hade af gammalt häfd för sig hos oss. 
Så dåliga som kommunikationerna voro, syntes ,det äfven natur
ligt, att små järnverk, afsedda för omnejdens behof, uppstodo 
i olika delar af landet. Men redan på den tiden var finan
sieringen af dessa företag förenad med 'stora svårigheter och 
blef det efter hand allt mer. Så länge trävaruprisen och där
med äfv~n kostnaden för bränslet höllos nere, försvarade järn
verken dock ännu sin plats, men sedan måste de på flertalet 
platser uppgifvas för att, särskildt där vattenkraft förefinnes, 
lämna rum för träsliperier och pappersbruk. 
, Järnhandteringen var, som sagdt, den, som under ifråga
varande tid hade den största dragningskraften. En annan in
dustri, hvars anor äfven voro gamla i landet, var kruttillverk-, 
ningen och de i samband därmed stående salpetersjuderierna. 
Själfva kruttillverkningen, qedrifven vid Östermyra bruk, var 
lönande. Afnämare till åtminstone en väsentlig del af tillverk
ningen v.ar finska statsverket, som i sin tur försålde varan till 
ryska 'marinen,' och årligen indrogos i likvid därför genom 
banken betydande belopp. F ör anläggning af eget krutbruk 
inköpte statsverket Fredriksfors egendom, som dock sedan åter 
försåldes. 

Af pappersbruk nämnas såväl Tervakoski som det Lefrenska, 
numera Frenckellska pappersbruket i Tammerfors äfvensom 
Juvankoski pappersbruk. 

Textilindustrin bedrefs på ett flertal orter, men öfver hufvud 
i en omfattning, som icke kan betecknas såsom fabriksmässig, 
utan hade karaktären af hemindustri. I, större utsträckning 
bedrefs denna industri i Borgå och Åbo, på ;Littois och Jockis. 
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Å fabriken på Jockis, senare flyttad till Forssa, användes 
den första spinnmaskinen för vattenkraft. Textilindustrin tog 
vid denna tid ett betydande steg framåt i och med anläggnin
gen i Tammerfors af den Finlaysonska bomullsfabriken, som 
i sin grundläggare Finlaysons och sedan i von Nottbecks hän
der skulle utveckla sig till ett för våra förhållanden storartadt 
industriellt verk. 

Sockerbruk funnos redan på denna tid i såväl Helsingfors 
som Åbo. Det förstnämnda var ursprungligen beläget inne i 
staden vid Senatstorget, men fabriksbyggnaden omändrades till 
bostadslokaler och fabriken förlades till sin nuvarande plats, 
då betecknad såsom den IlS. k. Tölö-plantagen utom stadenl' • 

I ,Borgå fanns sedan år 1784 ett sockerbruk, och år 1820 erhöll 
handlanden Johan Henrik Lindert privilegium på ett nytt, som 
bedrefs i ganska stor skala, tills det år 1839, efter hans frånfälle, 
till följd af brist på lämplig ledare upphörde. 

Anmärkningsvärdare är, att man redan då tänkte på möjlig
ligheten af sockerbetsodling i landet och anlade en råsocker
fabrik på Voipala egendom i Sääksmäki socken. Det var dåva
rande intendenten, sedermera senatorn friherre Sebastian Gri

,penberg, som gjorde detta dyrbara försök. Det misslyckades, 
men förtjänar att ihågkommas nu, då planerna på betodling ånyo 
tagits upp. 

Tobaksfabrikationen nämnes icke i reglementet för manu- ' 
fakturlånefonden, och lån kunde därför icke beviljas idkarna 
af denna industri, hvilken tidigare haft icke ringa betydelse 
och varit grundad äfven på inhemsk råvara, men under ifrå
gavarande period allt mer gaf vika för den utländska impor
ten. Mot slutet af den svenska tiden uppgifvas två tobaksfabri
ker hafva funnits i Åbo, den ena grundlagd år 1731, den andra 
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år 1763, en i Jakobstad, numera Strengbergska fabriken, grundlagd 
år 1762, samt en fabrik i hvar och en af städerna Gamla Karleby, 
Vasa, Björneborg, Helsingfors, Borgå och Lovisa. De mest 
betydande af dessa' fabriker, de i Åbo, hade år 1830 en till
verkning till ett värde af endast något mer än tjugutusen mark. 

·Det var först år 1834 en tobaksfabrik i modernare mening, 
nämligen den Borgströmska i Helsingfors, privilegierades, och 
ett ,årtionde senare följde P. C. Rettigs tobaksf?-brik i Åbo. 

, ,Af öfriga industriella inrättningar må nämnas en ännu be
stående cikoriefabrik på Herttuala invid Viborg, grundlagd 
år .1786, äfvensom glasbruken på Notsjö och Rokkala. I bankdi
rektionens protokoll talas äfven om Mariedals glasbruk i Sibbo 
samt om ett glasbruk i Ijo socken. 

Föreställningen om industrins gagn och oumbärlighet för 
landets ekonomiska framåtskridande var så invuxen i' det all
männa medvetandet, att såväl regeringen som bankens förvalt
ning gjorde allt, hvad de någonsin förmådde, för dess befordran. 
Långt sträckte sig förmågan i detta afseende dock icke. Då 
större lån för industriella ändamål någon gång beviljades, skedde 
det icke ur bankens, utan ur statsverkets fonder, och då för 
det mesta mot åtnjutande af viss tids räntefrihet. 

Handeln, export som import, äfvensom skeppsbyggeriet och 
rederirörelsen' lämnades på sidan om bankens verksamhet. I 
bankens protokoll förekomma därför icke från ifrågavarande 
tid upplysningar beträffande denna del af vårt näringslif. • 

Trävaruexpo~ten var emellertid synbarligen redan nu af 
stor betydelse. Handlanp.ena i kuststäderna köpte af allmo
gen trävaror, som hämtats från de inre delarna af landet med 
samma foror, hvilka sedan ditförde salt och kolonialvaror. 
Äfven handlandena i inlandsstäderna funno sin fördel vid att 
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förmedla affärer af denna art. Men dessutom anlades vid de 
inre vattnen betydande vattensågar, hvilkas tillverkningar med 

. häst släpades till kustorterna. Den långa transporten lade be
slag på en stor del af v!lrans värde, och träd, som nu efter 
flottningsledernas och kommunikationernas förbättrande skulle 
åsättas· höga pris, voro då nästan värdelösa. Men något bIef 
dock öfver såsom ersättning för mödan och helt säkert äfven 
såsom vinst för köpmannen. 

Exporten af landtmannaartiklar, såsom alster af enklare hand
slöjd äfvensom landtbruksprodukter, fortgick liksom under 
. svenska tiden, förnämligast till Stockholm. 

I ett uttalande till bankens protokoll den 20 december 1842, 
hvilket inföll efter den tid, förevarande kapitel omfattar, men 
till innehållet hänför sig till och är belysande särskildt för 
ifrågavarande period, framhålles, att värdet af utskeppningen 
till England, Frankrike, Holland, Danmark, Portugal, Spanien 
och öfriga hamnar vid Medelhafvet i allmänhet öfversteg vär
det af hvad därifrån infördes, medan det mot~atta förhållan
det rådde beträffande Ryssland, Tyskland och Sverige. 

Vid sidan af exporten utgjorde skeppsbyggeriet och frakt
farten redan nu en mycket betydande inkomstkälla för landet, 
om ock denna näringsgrens egentliga glansperiod inträdde först 
på 1850- och 1860-talen. 

Såsom redan framhållits, tillgodosåg banken emellertid icke 
handelns och sjöfartens behof af rörelsekapital och kredit. Lik
som allmogen förde sina trävaror till köpmannen och i stäl
let af honom emottog kolonialvaror m. m. samt stannade i skuld 
för återstoden, likaså förfor äfven köpmannen, i det han sände 
sina varor till något handelshus i utlandet, med hvilket han 
af gammalt hade för~indelser, tog från samma handelshus 
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de förnödenheter af olika slag, som han i hemlandet kunde 
afsätta, medan saldot lämnades beroende till följande likvid. 
Exportvaran betingade sig icke på detta sätt det pris och im
portvarorna ställde sig icke så billiga, som om försäljning och 
köp ägt rum hvar på sitt därför lämpa~e håll. Men det gick 
så enkelt på det gamla, kända viset, och i brist på en bank, 
som förmedlade affärerna, stod annan utväg icke de mindre 
köpmännen till buds. De st.örre handelshusen anlitade i så
dant afseende bankerna i S:t Petersburg eller ock bankirhus 
på de stora affärsplatserna i utlandet. 

Såsom af det ofvanstående framgår och huru anspråkslösa 
förhållandena än voro, huru små och få de samlade förmögen
heterna, huru ringa företagsamheten, rådde här dock icke sådan 
stiltje, som man af siffrorna i bankens böcker kunde sluta 
sig till .. 

Men banken förfogade öfver så små medel och dess förvalt
ning var så byråkratisk, att den, ur. stånd att taga ledningen 
inom det ekonomiska lifvet, icke ens stod i jämnhöjd därmed, 
utan stannade långt bakom. 

Den ringa lifaktighet, som kännetecknade bankens verk
samhet under denna första period af dess tillvaro, återspeg~ 

lade sig äfven i lagstiftningen angående banken, hvilken allt 
intill år 1840 i hufvudsak blef stående på samma punkt som 1811 
års reglemente intog, med undantag endast för den utvidgning 
af sedelutgifningen till sedlar å en och två samt till en början 
äfven fyra rubel, som i det föregående omtalats, samt några för-
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ändringar beträffande bankens förvaltning, vidtagna genom nå
diga förordningen den 30 maj 1817. 

Denna förordning medförde främst en namnförändring, i det 
. att det förra "Contoiret" , såsom banken benämndes i 1811 års 

. reglemente, förklarades för "Storfurstendömet Finlands Wäxel-, 
Depositions- och Låne Bank". Vidare föreskrefs, att banken skulle 
förvaltas icke af två bankkommissarier, enligt 1811 års regle
mente, utan af en direktion, bestående af tre ledamöter, undel 
namn af bankdirektörer. I detta afseende hade praxis "proviso
riskt" gått lagstiftningen i förväg. Bankens första styrelse, utsedd 
den 28 februari 1812, bestod nämligen af tre direktörer: förre 
borgmästaren' i Åbo, lagmannen Claes Johan Sacklen, adlad 
EdelsköJd, so~ till~ka utsågs till direktionens ordförande, teolo
gieprofessorn Gustaf Gadolin och bruks direktören Joh-in Jacob 
Dreilick. Detta förhållande blef genom 1817 års förordning 
fastslaget, och liksom i 1811 års reglemente stadgades det, att 
särskild ordförande icke skulle utses, utan ordet föras af den 
äldste närvarande ledamoten. Vidare föreskrefs, att samtliga 
ledamöter borde närvara vid beviljandet af lån, vid uppgö
randet af förslag till tjänsters besättande och "uti andre mål af 
större vigt ii • Dock kunde i händelse af ledighet, utan att särskild 
vikarie förordnats, två afgöra äfven sådant ärende, om de voro 
ense. Men eljest skulle afgörandet uppskjutas, tills alla tillstädes
kommit. Finanschefernas befogenhet i fråga om banken under
gick den förändring, att finans chefen, . som enligt 1811 års reg
lemente ägde "öfvervara och bifalla alla frågor om Lån på Tio 
Tusende Rubel och derutöfver", numera skulle tillkallas endast, 
om icke alla tre medlemmar i direktionen voro ense, i hvilket fall 
den mening, som finans chefen biträdde, blef gällande, 11 utan att 
heIl}ställan i Lånefrågor till Senaten hädanefter må ega rum". 
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Angående "ansvarigheten för Bankens tillbörliga förvaltning lC 

innehöll 1817 års förordning den rigorösa bestämmelsen, att 
ansvarigheten ålåg direktionen gemensamt och hvarje bankdi
rektör särskildt, "Directionen dock obetagit att vid uppkom
mande skada för Verket, hvarföre D~rection, i enlighet härmed, 
ansvarar, hos den af Bankens Tjenstemän eller Betjente, genom 
hvars försummelighet eller vållande skadan timat, derföre söka 
ersättning lC 

• 

I reglementet af år 1811 stadgades dels, att ett sammandrag 
af de för Sveriges riksbank gällande författningar, "såvidt de 
äro hit lämpelige", s~ulle uppgöras och "af trycket till Allmän
hetens underrättelse utfärdasIC , dels att lämpliga föreskrifter skulle 
meddelas beträffande "Embetsmäns och Betjentes göromål och 
skyldigheter, arbets Methoden inom Verket samt Controllen så
väl vid Små-Sedlarnes tillverkning, som säkerheten vid Pennin
garnes emottagande, förvarande och utgifvande jemte Reviderin
gen och Inventeringen lC

• 

Till fullgörande af . uppdraget att utarbeta ett \ sammandrag 
af de svenska bankförfattningarna hade bankdirektionen . upp
gjort och den 6 oktober 1814 till regeringskonseljen insändt 
ett förslag till sammandrag af förfat~ningarna t:örande Sveri
ges riksbank. Men detsamma befanns icke tillfredsställande, 
och bankdirektionen fick den 9 november 1816 i uppdrag att 
uppgöra ett nytt förslag. Ett sådant insändes jämte skrifvelse 
den 6 december 1820 och befanns vara upprättadt i öfverens
stämmelse med de direktionen i fråga om arbetets utförande 
meddelade föreskrifter. Men "härvid hade tillika hos Hans 
Kejserl. Maij:t i öfvervägande kommit, att detta sammandrag 
äfven med den fullständighet, det nu ägde, och ehuru up
stäldt under vissa Hufvudtittlar, likväl saknade egenteligt sam-
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manhang och i följe deraf icke utan svårighet lät sig begagnas, 
såvida hvarje stadgande icke på ett enda ställe förekomme, utan 
måste med urskilljning och omtancka från flere Författningar sam
mansökas och med andra jemföras för att till väga bringa någon 
i förekommande fall fullständig och pålitelig efterrättelse, hvilken 
olägenhet genom de sedan Bankens inrättning tillkomne, nya 
Författningar i märkelig måtto blifvit förökt, och då vid sådan 
beskaffenhet berörde sammandrag icke kunde med påräknadt 
redbart gagn till allmänhetens kännedom genom trycket utfär
dasiC , fann Hans Kejserliga Majestät godt "inställa utgifvandet 
deraf, helst dermed jemväl så långt på tiden utdragitll . I stället 
anbefalldes direktionen att utarbeta förslag till en "fullständig 
Banco-ordning, grundad på Svenska Banco Författningarna, så
vidt de till Finlands Wäxel-, Depositions- och Låne Bank äro 
lämpelige, och i öfrigt på Hans Kejserl. Maij:ts för Banken utfär
dade Nådiga Stadgandenll; och borde denna banko-ordning 
"innefatta allt hvad angår Bankens Styrelse och dess underly
dande Embetsmäns tjenstebefattningar, jemte Lån omsättningar, 
inbetalningar, assigneringar och de flere med Banco Werket 
gemenskap ägande ämneniC . Sammandraget skulle' sedan till 
Hans Majestäts Nådiga bepröfvande i underdånighet insändas. 

Härmed sammanföll i själfva verket det andra af de nämnda 
uppdragen, det att utarbeta en instruktion för banken och 
dess tjänstemän. Redan den 7 juli 1812 emottog direktio
nen föreskrift härom, och i anledning af revisorernas därom 
gjorda anmärkning, inskärptes denna föreskrift yttermera, med 
det resultat, att direktionen den 12 mars 1816 insände ett "För
slag till Instruction för Wäxel- Låne- och Depositions Contorets 
Ämbets- och Tjenstemän samt Betjeningll . Men innan ärendet 
hann i regeringskonseljen afgöras, hade den ofvannämnda 
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nådiga förordningen af den 30 maj 1817 emanerat och, med 
afseende på de ändringar densam:rp.a: medförde i lagstiftningen 
angående banken, befanns den föreslagna instruktionen mindre 
lämplig, och direktionen ålades att inkomma med nytt förslag 
därtill, i följd hvaraf professorn, numera tillika domprosten Ga
dolin, "som lagt handen vid författandet af det tillförene till Hans 
Kejserl. M:t insända Projectet, nu äfven åtog sig att projectera det 
nu ånyo infordrade Förslaget till Instruction för Werketi'. Men 
Gadolin hann afgå från bankdirektörsbefattningen, innan han 
flJ.llgjort detta åtagande, och saken b'lef därvid. Direktionen 
öfverenskom emellertid, tid efter annan, om arbetsfördelningen 
mellan ledamöterna i direktionen och utfärdade instruktioner, 
särskildt för ombudsmannen och för öfriga tjänstemän, denna sist
nämnda upptagande tjugufem sidor i direktionens protokoll, samt 
för pappersräknare och ekonom. En instruktion för ombuds
mannen blef äfven högvederbörligen fastställd. Men ett förslag 
till instruktion för bankens samtliga tjänstemän insändes till sena
ten först år 1836 och hann icke utfärdas, innan en fullständig 
omorganisation af banken, år 1840, ägde rum. 

Att banken och lagstiftningen om densamma sålunda i år
tionden icke hade att uppvisa framsteg och förbättringar här
rörde främst däraf, att tiden för reformer ännu icke v"!-r inne, 
men får delvis äfven tillskrifvas det sakförhållande, att finans
cheferna, hvilka bankens högsta ledning enligt 1811 års regle-. 
mente tillkom, då ännu icke voro initiativrika i den mening som 
deras efterträdare under nästföljande peri09-. 

. 55 



Vid tiden för bankens grundläggning innehades finansport
följen af landskamreraren° i Uleåborgs län Eric Tulindberg, som 
utnämnts till ledamot i regeringskonseljen på grund af bonde
ståndets vid Borgå landtdag val. Han kvarstod i ämbetet en
dast till år 1812, då han, som emellertid fått transport från 
landskamrerarämbetet i Uleåborgs till enahanda befattning i 
Åbo och Björneborgs län, tillträdde ° sistnämnda befattning. Han 
afled år 1814. Såsom af framställningen i föregående kapitel 
framgår, var det icke Tulindberg utan Mannerheim, som hade 
den afgörande rösten i fråga om bankens grundläggning. Sedan 
banken kommit till stånd, presiderade Tulindberg ett par gån
ger i bankdirektionen, men. hufvudsaldigen emottog direktionen 
dock redan då sina föreskrifter af finanschefsadjointen, den för
utnämnde professorn von Haartman, hvilken tidigare bland an-

o • 

nat varit medlem i direktionen för Abo diskont och efter Tu-
lindbergs afgång utsågs till dennes efterträdare samt innehade 
finanschefsämbetet till sin död år 1815. 

Efter von Haartman utsågs ordföranden i bankdirektionen 
Sacklen till finanschef. Då han år 1812 emottog uppdraget att 
vara ordförande i bankdirektionen, uttalade han till protokollet, 
att han allaredan i trettioett års tid varit tjänsteman och hade för 
sjuklighet tagit afsked från bor:g~ästartjänsten i Åbo, sade sig 
hafva ämnat flytta till landet, i hvilket syfte han jämväl sålt sin 
stadsgård, men hade dock icke velat undandraga sig sina plik
ter. Sacklen, som äfven i likhet med företrädaren varit leda
mot i direktionen för Åbo diskont, var för ingen del uttjänt, 
såsom detta hans yttrande kunnat gifva vid handen, utan hand
hade med framgång först bankdirektörs- och sedan intill år 1820 
finanschefsämbetet. 

Sistnämnda ämbete innehades därefter af Anders Henrik 
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Falck (1820-1833) och efter honom intill 1840 af Lars Sacklen, 
adlad Sackleen, brorson till den förutnämnde Claes Johan Sack
len. Af dessa två var Falck den mera betydande. Han var 
tillika viceordförande i ekonomiedepartementet och en myn
dig man med stort inflytande såväl inom som utom departe
mentet. Men i bankens protokoll göra vi bekantskap med 
honom mindre i hans egenskap af finans chef, än såsom en af 
bankens kunder. Han hade, genom giftermål, efter sin svär
fader, den rike brukspatronen Johan Parmen Timm, erhållit 
en för dåvarande förhållanden betydande förmögenhet. Han 
ägde bland annat Kauttua stora egendom med järnbruk i Eura 
socken och köpte af statsverket Fredriksfors egendom och järn
bruk i Norrmark, hvilket, såsom nämndt, varit afsedt till krut
bruk för statsverkets räkning. Att han såsom finanschef skulle 
tagit någon verksam del i ledningen af bankens angelägenheter, 
framgår, såsom redan antyddes, icke af protokollen. Efter sitt 
afskedstagande anförde han klagomål mot direktionen för orik
tig debitering; direktionen åter anmärkte, att Falck icke iakt
tog förfallodagarna vid erläggandet af ränta· och afbetalning å 
ett lån, som han erhållit mot inteckning i Fredriksfors egendom, 
samt att direktionen till och med var tvungen att skrida till 
utsökning mot "herr geheimerådet" och utlysande af banko- . 
auktion, dock fÖrst efter föregående hemställan på högsta ort. 

Förhållandet mellan finanscheferna och bankdirektionen var 
öfver hufvud det bästa. Så tyst och stilla, som allting gick, 
fanns icke helle~ anledning till slitningar. 

Revisionerna förrättades vanligen af tvenne medlemmar af 
regeringen eller andra högt uppsatta statsfunktionärer, med 
biträde af några senatstjänstemän. Undantagsvis kunde det dock 
inträffa, att revisionen anförtroddes åt personer, som stodo min-
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dre högt på rangskalan. Revisionerna förlöpte stilla och lång
samt, mestadels utan anmärkning. 

Då anmärkning någon gång gjordes, kunde den gälla sådana 
frågor, som om studenter borde vägras kredit eller icke. Di
rektionen afgaf en omständlig förklaring i denna fråga, fram
hållande, att studenter i allmänhet voro "sådana Personer, 
som njuta underhåll af föräldrar och anhöriga II, samt att för
skrifningar af dem, enligt gällande stadganden, icke medförde 
förbindelse till betalning. "Men det är ej därmed nog II , säger 
bankdirektionen, "att Långifvare åt sådane personer äfventyra 
att förlora hvad de utborgat ll

; de stämplas tillika i gällande 
förordning i ämnet "med namn af bedragare och förförare 
och äro, såsom sådana, särskildt ansvar underkastade, då de 
därföre tilltalas II . En och annan student hade likväl, tillägger 
direktionen, erhållit mindre betydande lånesummor af banken, 
men då hade antingen fadern skriftligen bifallit och jämväl bor
gat för lånet eller ock "Curator NationisII intygat, att studentens 
behof härrört af brist. 

En rätt märklig meningsskiljal{tighet mellan direktionen och 
revisorerna gällde beräkningen af upplupna räntor vid bokslutet. 
Direktionen framhöll i sin år 1820 afgifna berättelse om ban
kens förvaltning under föregående år, att flere månaders tid 
uppoffras, i och med affärens ökande, till uträknande af vid årets 
slut upplupna räntor. Såsom skäl för att upphöra härmed anför 
direktionen, hurusom denna sed, "at i Räkenskaperna öfver 
verkeliga facta inblanda Calculer leder till ändringar och rättel
ser i Räkenskaperna, hvilka derigenom förvilla granskarens 
förstånd, gifva anledning till anmärckningar, vidlyftiga förkla
ringar m. m. lI

, medför inga säkra upplysningar och för öf
rigt ej något reellt gagn, är icke påkallad af något verkligt be-
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hof och är "änteligen en sed, som i denna Bank leder sin upp
rinnelse blott och endast ifrån Directionens begär att smickra 
inbillningen, då Banken i sina första ålders år hade större ut
gifter än inkomster II • Revisorerna vom ~mellertid af olika me
ning med direktionen, och det förblef därvid. 

Det drog någon gång ut på tiden med beviljandet af de
charge. Direktionen framhåller i anledning häraf i sin år 1819 
afgifna årsberättelse, att den redovisande, efter verkställd revi
sion, ägde "åtminstone samma rätt till uttrycke1ig befrielse från 
alt vidare ansvar för sin oklandrade befattning, som hvar och 
en annan medborgare, hvilcken efter slutad ransakning funnits 
oskyldig till de brott, hvarföre han ~d laglig domstol compa
reratll

• Direktionen fortsätter sina sålunda påbörjade "klagovisor 
på följande kuriösa sätt: "Revisionen öfver penningeförvaltning 
och ransakningar i brottmål stämma deri öfverens, at de begge 
åsyfta upplysning om rätta förhållandet och, när detta förhål
lande en gång är utforskat, synes påföljden deraf ovillkorligen 
böra yttra sig i de sub reatu ställda Personers antingen fällande 
eller befrielse. Det förra har Lagstiftaren stadgat till välförtjent 
straff för den felacktige, {ör den brottslige - det sednare åter 
till skylldig tröst och upprättelse för den hvars förhållande fun
nits saklöst. At efter fulländad granskning förneka, at till och 
med oskäligt fördröija en sådan uprättelse, för den oskylldige, 
förringar hans medborgerliga anseende, sätter hans heder i 
tvifvelsmål hos den i sådana fall altid misstäncksamma allmän
heten, och denna benägenhet kan ej annat än djupt såra den 
saklöse. Både han och hans arfvingar lemnas dessutom i en 
tärande oro öfver brist på säkerhet och ostörd besittning af 
deras ärfda och förvärfvade goda. Och hvilken ärlig man af 
någon förmögenhet .skulle väl äga hog at emottaga eller mod 
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. at stadna qvar vid en förvaltning, som, ehuru årligen reviderad 
eller granskad, likväl ej skulle i det hela hv:arken gillas eller 
ogillas och följackteligen lemnas in statu quo, på alldeles obe
stämd tid. Ett sådant förfarande med förvaltare af millioner, 
som i Banken årligen inflyta och derifrån utgå, är mer än myc
ket frucktansvärdt för medlens förvaltare, den år efter år växande 
vådan för medlens ägare oberäknad. En enda betydelig pen
ninge demarche, i en aflägsen framtid anmärkt och då redan till 
sina orsaker försvunnen ur redogörarens minne eller alldeles 
okänd af hans arfvingar, om redogöraren aflidit, är mer än till

räckelig at förstöra antingen hans eller hans arfvingars timme
liga välfärdll . Direktionen fortsätter i samma stil ännu i föl
jande årsberättelse. "Betracktelserna öfver den fördröjda dechar
gen äro II , heter det där, "så oroande, så grämande, at intrycket 

. deraf redan hos direktionens ordförande utplånat all hog för 
utöfningen af det Embete, som han bekläder. Hans medveten
het at aldrig hafva sölat sina händer genom egennyttiga till
grepp, at aldrig hafva svikit sina plickter, hvarken i eller utom 
sin tjenst, är 'numera otillräckelig att lugna hans sinnell. 

Slutligen erhöll direktionen dock decharge för det redovis
ningsår, det sjunde, för hvilken dechargen blifvit fördröjd, och, 
såsom redan nämndes, förlöpte revisionerna öfver hufvud utan 
anmärkning. Det inträffade till och med, att vid föredragning 
af bankens årsberättelse på högsta ort nådig tillfredsställelse 
med bankens förvaltning uttalades. 

Af de medlemmar af bankens direktion, som jämte seder
mera finans chefen Sacklen ingingo i direktionen i dess första 
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sammansättning, hade teologieprofessorn, domprosten Gadolin 
bland annat varit riksdagsman under svenska tiden och med
lem af. Borgå landtdag samt ledamot i den kommitte, som 
uppgjorde förslag till regeringskonseljens organisation. Han 
var en mycket anlitad man på olika områden. Direktörsbefatt
ningen i "panken bibehöll Gadolin, under fortfarande utöfvande 
af professors- och domprosteämbetena, till 1817, då han afgick 
till följd af bankens flyttning till Helsingfors. 

Den tredje medlemmen af direktionen, bruks direktören Drei~ 
lick, begärde redan den 5 april 1815 afsked från sin be
fattning, men erhöll detsamma först påföljande år. Han ägnade 
sig därefter åt bergsbruk och omtalas på 1820-talet såsom 
ägare af Högfors bruk. År 1832 anhöll han att utbekomma 
bankdirektörsaflöningen från den dag, då han inlagt om afsked 
och erhöll tjänstledighet utan att vidare träda i tjänstgöring, 
intill den 21 maj 1816, då afsked beviljades honom. Men denna 
ansökning afböjdes. 

I ledigheten efter Dreilick inträdde i direktionen referenda
riesekreteraren Carl Johan Idman, adlaq. Idestam, och efter 
Sacklens utnämning till senator var han såsom äldste ledamot 
ordförande i direktionen intill år 1820. Till ledamot i direk
tionen utsågs samtidigt öfverstelöjtnanten Otto Herman Lode. 

Tjänsterna blefvo ordinåriter besatta år 1817, då Idestam 
och Lode, bekräftades i sina ämbeten, samt i stället för Ga
dolin, som erhöll afsked, däri inträdde räntmästaren Johan 
Gustaf Winter. 

Efter Idestam var Lode, såsom äldste ledamot, enligt bestäm
melserna i 1817 års förordning, tillika ordförande i direktionen, 
och till den iediga ledamotsplatsen utnämndes referendariesekre

,teraren Eric Wallenius, adlad W pliensköld. Lode afgick, år 
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1827, dä ordförandeplatsen intogs af Winter, som dock först 
år 1840, i enlighet med då gällande reglemente, uttryckligen 
utnämndes till ordförande i direktionen. 

Väl bevandrad i räkenskapsväsendet och pä grund af sin 
sakkännedom den ledande personligheten inom bankförvaltnin
gen, förstod Winter att där göra sin vilja gällande. Han var 
en sträng ordningens man. Protokollen förvara af honom 
en reservation på tio sidor mot direktionens' beslut att, med 
befrielse för vederbörande kamrerare från skyldigheten att upp
göra register öfver bankens gäldenärer, utanordna etthundra 
rubel banko åt en af bokhållarna, som utförde detta arbete. 
Själf var han så nitisk i fullgörandet af sina plikter, att han, 
enligt sin egen uppgift i en tjänstledighetsansökan af å~ 1835, 
därförinnan alltsedan år 1801 icke haft tjänstledighet, utom vid 
sjukdomsfall eller någon dag för enskilda angelägenheter. 
Winter var mera en byråkrat än en man, som kunde föra banken 
framåt. De förändringar, som år 1840 och tiden närmast där
efter genomfördes, voro icke öfverensstämmande med Winters 
byråkratiska uppfattning. Han afgick år 1841. 

År 1822 tillkom en fjärde direktör, och därtill utsågs öfver
direktören vid tullverket Claes Jacob Gripenberg. Samtidigt 
förordnades Wallenius att i egenskap af vicelandshöfding "tills
vidare förestå styrelsen af Åbo och Björneborgs län ", utan att 
vikarie för honom i banken utsägs. Wallenius afgick från di-
rektörsbefattningen år 1827. ' 

Sistnämnda år förordnades gardeskaptenen, grefve Alexander 
Armfelt, sedermera Finlands ministerstatssekreterare, till tjänst
förrättande direktör. Fyra år senare, är 1831, utnämndes han 
till ordinarie direktör, men kort därpå förordnades han, med 

. bibehållande af sin bankdirektörsbefattning, att för särskilda 
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uppdrag tjänstgöra hos ministerstatssekreteraren . och upphörde 
med handhafvandet af bankdirektörsbefattningen. Han afgick 
från bankdirektörsbefattningen år 1834, då han utsågs till adjoint 
hos ministerstatssekreteraren. 

Bankdirektör Gripenberg erhöll afsked år 1837, och vid slutet 
af förevarande period hade Winter vid sin sida i bankens direk
tion friherre Axel Erik Boije, som inträdt i direktionen efter 
Lode, samt Kurt Gustaf Stjernvall, som utnämnts till tjänstför
rättande ,bankdirektör år 1832 och till ordinarie direktör år 1834, 
äfvensom friherre Samuel -yv erner von Troil, som utnämndes 
år 1837. 

De nämnda tre ledamöterna i direktionen blefvo vid början 
af följande period samtligen förflyttade, enhvar till sitt kontor i 
landsorten: Boije till Kuopio, Stjernvall till Vasa och von Troil 
till Åbo. 

Bankens personal utgjordes, enligt bankens första stat, af 
två kamrerare, en sekreterare, två kassörer, två bokhållare, en 
pappersräknare och två vaktmästare. Af kamrerarplatserna 
lämnades den ena någon tid obesatt, då arbetet väl medhanns 
af första kamreraren. Lönen användes i stället till anställande 
af tvenne extra bokhållare. I 1817 års förordning upptagas 
yttermera en ombudsman, en kanslist och en kontorsskrifvare 
samt i stället för andra kamreraren en vicekamrerare. Mot 
slutet af perioden tillkommo en tredje kamrerare, en tredje 
kassör och en registrator. Bokhållarna användes till en bör
jan uteslutande för sedelunderskrifningen. Pappersräknare och 
vaktmästare äfvensom senare stämpelmästare voro behjälpliga 
vid sedlarnas tillverkning. 

Bankens ämbets- och tjänstemäns löner utgjorde till en bör. 
jan omkring tjugutusen rubel banko, men stego vid periodens slut 
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till trettiofem tusen rubel. Aflöningarna påfördes· intill 1816 till 
hufvudsaklig del primitiva och endast till en mindre del små
sedelsfonden, men från sagda år uteslutande sistnämnda fond. 
F ör förvaltningen af stats- och militiefonderna beräknades en 
provision, om hvars fördelning mellan tjänstemännen tviste
frågor icke sällan uppkommo. 

Den byråkratiska anda, som vid denna tid var rådande, gaf 
sig uttryck i en mängd i bankdirektionens protokoll "bevarade 
föreskrifter och åtgärder beträffande tjänstemännen. 

I Hans Kejserliga Majestäts reskript den 30 maj 1826 åla
des hvar och en i lan4et varande finsk ämbets- och tjänste
man af militär- och civilståndet att afgifva en egenhändigt un
dertecknad förbindelse att icke ingå uti frimurarorden eller 
andra hemliga sällskap af hvad namn som helst, och, ifall någon 
tidigare hört till ett sådant sällskap, skulle han i sin förbindelse 
omständIigen uppgifva namnet, under hvilket sällskapet existe
rade, ändamålet med detsamma äfvensom de medel man an
vändt eller varit sinnad till ernående däraf använda. Vidare 
ålades icke allenast de, hvilka genom hedersord eller löfte varit " 
såsom medlemmar intagna uti frimurarorden och andra hem
liga sällskap eller bevistat deras sammankomster,' utan ock 
alla, som utan dylika formaliteter deltagit i något sådant säll
skap eller haft kunskap om dess tillvaro, att vid förbindelsens 
afgifvande sådant "noggrant, uppriktigt och öppenhjärtigt 
tillkännagifva; kommande den något" häraf fördöljer att såsom 
statsbrottsling efter all lagarnas stränghet behandlas." Dessa 
föreskrifter lände äfven banken till efterrättelse, och direktionen 
beslöt att insända ej mindre medlemmarnes i direktionen än 
tjänstemännens i nämnda hänseende afgifna förbindelser. 

Samtidigt härmed väcktes fråga om bankens tjänstemäns 
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uniformer. För ett projekt till ritning till dessa uniformer, som 
infordrats af dåvårande generalguvernören Zakreffski, utanord
nades ett belopp af hundrafemtio rubel banko. Uniformen skulle 
bestå af "trekantig hatt, frack med en rad knappar samt panta
longer af grönt kläde, värja med port d' epee, husarstöflaru

• 

För direktionens medlemmar föreskrefs broderi å krage och 
uppslag på mörkgrön sammet, för de öfriga på kläde. Unifor
merna för tjänstemännen i lägsta kategorien skulle vara utan 
broderi på uppslagen, men förses med ett svart broderi vid yt
tersta randen. Protokollen förmäla icke, huruvida dessa uniformer 
kommo till användning. Så långt den nuvarande, äldre genera
tionens minne går, hafva bankens tjänstemän icke varit iklädda 
uniform. 

Generalguvernören Zakreffskis intresse för uniformer sträckte 
sig icke blott till tjänstemäimen i banken, utan mven till vakt
mästarna. Vid en inspektion af banken den 11 . augusti 1830 
gjorde han anmärkning om att vaktmästarna saknade uniform, 
i anledning hvaraf åtgärd om anskaffande af uniform åt dem 
på bankens bekostnad af direktionen omedelbart vidtogs, detta 
med afseende å ett beramadt besök af kejsar Nikolai, hvilket 
sedermeta äfven ägde rum. 

I detta sammanhang må ännu nämnas, att år 1826 tjänste
förteckningar jämte direktionens vitsord angående banken~ 

tjänstemän af generalguvernören infordrades. Det saknar icke 
sitt intresse att inhämta,' huru direktionen värdesatt tjänste
männen. Första kamreraren erhöll vitsord om drift och or
dentlighet. Om tredje kamreraren gaf direktionen det vitsord, 
att han ådagalagt flit, men stundom mindre pålitlighet. Sekrete
raren tilldelades samma vitsord som första kamreraren. Växelkas
sören intygades besitta "redlighet, men mindre drift, än omstän-
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digheterna tidtals fordrat". En af bokhållarna vitsordades "utan 
försummelse", en annan däremot tidtals med "mindre ordentlig
het" hafva fullgjort sitt' arbete. Kanslistens nit beteclmades så
som "medelmåttigt", med tillägget, att han ofta anmälts af sjuk
lighet förhindrad att tjänstgöra. Han hade gjort direktionen 
mångahanda bekymmer. Så heter det i protokollen för 1820, 
att han "ofta sednare än andra Embets- och Tjenstemän vid 
Banken å vanliga arbetsdagarna instält sig till tjenstgöring och 
jemväl långt tidigare än andra sig åter bort beg~fvit", utan att 
af förnyade föreställningar taga sig till vara. En extra bokhållare 
fick betyg om flit .och god vilja samt redlighet, en annan inty
gades vara ordentlig och pålitlig; en extra kontorsskrifvare erhöll 
vitsord om flit och god vilja, förenad med duglighet. Direktionen 
säger sig vid afgifvandet af dessa vitsord hafva "med noggranhet 
granskat och öfvervägt hvarje Tjenstemans ådagalagda förhål
lande uti tjensten". 

Andra kamreraren och andra kassören omnämnas icke,. eme
dan befattningarna vora lediga, icke heller ombudsmannen. 
Befattningen ansågs icke' behöflig förr än i början af 1814 och 
blef då, såsom en biott "kommission", icke ordinariter besatt, . 
utan handhades såsom en bisyssla af tjänstemän vid andra 
verk. 

Det hufvudsakliga bekymret för bankförvaltningen var för
färdigandet och underskrifvandet af småsedlarna. 

Redan till ett af direktionens första sammanträden, den 9 
april 1812, hade finanschefsadjointen von Haartman sändt for-
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mulär till tjugu, femtio och sjuttiofem kopeks sedlar. Klen
smeden Falenius åtog sig att tillverka tryckpressen för ettusen
tvåhundra rubel banko-assignationer, hvilket pris dock ansågs vara 
högt tilltaget och nedprutades till ettusen rubel. Tillverkningen 
af "svart- och hvitstämplar" öfverlämnades åt hofsvärdsfejaren 
Til1berg och bokbindaren Björklund, hvilken sistnämnde tillverkat ' 
svartstämplar äfven för Åbo diskont. Tryckningen skulle icke 
äga rum på banken, utan, enligt öfverenskommelse med bok
tryckaren, magister Frenckell, på dennes tryckeri under kon
troll. Efter bankens flyttning till Helsingfors försiggick tryck
ningen gå Simelii tryckeri. 

Sedeltillverkningen började i slutet af augusti månad 1812. 
Med endast en press hann man icke tillverka mer än tusen 
sedlar om dagen. Finanschefen klagade öfver långsamheten. 
Direktionen anskaffade yttermera en press och erhöll begif
vande att låta med stämpel anbringa valörerna på framsidan, 
hvilka till en början skrifvits för hand, samt att likaså be
gagna stämpel för direktörernas namnteckning. Vaktmästare 
anställdes till ökadt antal; bokhållarna fingo sig visst dagligt 
pensum underskrifter förelagdt, till en början något mindre, 
sedan tretusen sedlar i veckan; bokhållare med långa namn 
tillätos förkorta dem. 

År ,1822 anhöllo bokhållarna om nedsättning af det pen
sum sedlar, som dem ålåg att dagligen underskrifva och 

numrera, samt om förhöjning af priset för "öfverskrifning". 
De anförde till stöd härför, att "vid skrifningen af de nya 
Rubels' Sedlarne arbetet ,för bankens bokhållare vore genom 
de dubbla numrornå och åratal en å desamma så betydeli
gen större, ja nästan dubbelt emot hvad de förra Rubels Sed
larne fordrade och härtill komme att sjelfva trycket å de 
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nya sedlarna blefve i längden b.esvärande för ögonen, hvar
igenom arbetet äfven icke 'litet försvårades; alltså och med 
afseende jemväl å den utmärktare proprete, som vore anbefald 
att vid skrifningen af dessa Sedlar iakttagas II, anhöllo sökandena, 
att det "redan nog dryga pensum måtte i afseende å skrif
ningen af de nya Sedlarne nedsättas till inemot trehundra
femtio Sedlar för hvarje arbetsdag äfvensom arvodet för öfver
skrifning fastställas till sju rubel femtio kopek för tusen styc-
ken ll

• Denna deras anhållan blef delvis beviljad. ' 
Äfven rubelsedlarna trycktes till en början på Simelii tryc

keri. Då de redan år 1820 befunnos efterapade, hade direk
tionen gått i författning om ·anskaffande af papper med vatten
stämpel från Alexandroffska pappersbruket, och år 1822 före
skrefs, att nya sedlar å en och två rubel skulle utgifvas 
i stället för de då gångbara en-, två- och fyra-rubel-sedlarna, 
hvilka liksom kopeksedlarna af äldre, I datum aflystes. Till
verkningen af de nya rubelsedlarna och jämväl af nya kopek
sedlar öfverflyttades till sedeltryckeriet i S:t Petersburg, där 
denna tillverkning öfvervakades af en af tjänstemännen vid 
stats sekretariatet, som "för dess vid nämnda befattning hafda 
besvär och ådagalagda omsorgsfulla uppmärksamhet ll af Hans 
Kejserliga Majestät tillades ett räntefritt lån från småsedelsfon
den å femtontusen rubel, hvaraf nästan hela beloppet sedan, likaså 
på kejserlig befallning, afskrefs. Såsom belöning åt tre tjänste
män af nionde klassen för den skicklighet och drift, hvarmed 
de tillverkat blanketterna, tilldelades enhvar af dessa en bril
janterad ring, för hvilket ändamål banken ålades inbetala ettu
sen femhundra rubel banko. 

Sedeltillverkningen sökte man påskynda i all synnerhet vid 
tiden för bankens grundläggning, då man med bankens sedlar ville 
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undantränga de svenska småsedlarna, äfvensom år 1819, då 
banken fick ~ätt att utgifva sedlar å rubelvalörer och man 
hoppades kunna med deras tillhjälp blifva helt och hållet befriad 
från det svenska sedelmyntet. 

Utom. vid sedeltillverkningen hade man synbarligen godt 
om tid och tog sig därför också gärna ledighet. Till en början 
ansågs tjänstgöringen i direktionen kunna bestridas turvis af nå
gon af direktionens ledamöter, så att de öfriga kunde vara lediga 
och om sommaren vistas på landet. En eller två dagar i 
veckan skulle dock gemensamma sammanträden hållas för af
görandet af viktigare ärenden. Äfven senare, då dagliga 
sammanträden införts, heter det icke sällan i protokollet, att 
intet ärende anmälts till direktionens åtgärd. I regel var ban
ken stängd, då inventering, bokslut eller revision ägde rum. 
Vid flyttning också inom samma stad tillslöts· banken under 
flere dagar. , 

Äfven eljest var banken stängd, då akademiska eller andra 
högtidligheter inträffade, då marknad inföll, den 1 maj, nå
gon dag utöfver de egentliga helgdagarna såväl jul som påsk, 
pingst och midsommar; dock skulle sekreteraren "i afseende å 
till äfventyrs inkommande skrifters emottagande sig å kontoret 
från 11-:12 förmiddagen infinna II. År 1818 beslöts, efter före
gången öfverläggning, att "i anseende till den fortfarande starka 
sommarvärmen något sammanträde hädanefter i Directionen 
Lördagarna under rötmånaden ej skulle .ske ll

, och de när
mast följande åren fick denna åtgärd redan karaktären af 
allmängiltighet. I direktionens protokoll den 23 juli 1819 he
ter det sålunda, att "sedan rötmånaden i går tagit sin början, 
blef enligt förut vedertaget bruk, beslutet att Directionen, 
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icke skulle sammanträda under närmast följande eller öfriga 
lördagar under sagda månadu. 

Med allmänhetens bekvämlighet var det icke så noga. Det 
föreskrefs sålunda, att inbetalningar af lån skulle anmälas da
gen förut samt att lånen skulle lyftas dagen efter lånets bevil
jande samt icke senare än klockan tolfyå dagen, ))vid den på
följd, om sådant försummades, att vidaJ:e rätt härtill komme att 
upphöra. U 

Behofvet af skrifmaterialier och andra kanslitillbehör var 
obetydligt. År 1822 uppgifves det till några tiotal ris pap
per af olika slag, tio marker ordinärt rödt lack, femton bundtar 
holländska skrifpennor, sex lispund talgljus; år 1836 hade be
hofvet af lack ökats till tjugu skålpund, och då upptar förteck
ningen fem dussin blyertspennor. Konkurrerande anbud på 
leveransen infordrades. Betecknande för den första tiden äro ut
giftsposterna för eldstål, flinta och fnöske. 

Banken åtnjöt till en början icke fribrefsrätt, utan rege
ringskonseljen hade härom resolverat, att den ))funnit Kontoret 
en sådan rättighet icke kunna tilläggas, hälst dess hufvudsake
ligaste brefväxling komme att .angå enskildta personer, hvilka 
böra vara Kontoret för Postporto ansvarige, men att, i händelse 
någon sådan Brefväxling förefölle, för hvilken Postporto ej kan 
Privat Man affordras, Kontoret i Nåder tillåtes att till Can
cellie-Expedition af Hans Kejs. Maij:sts Regerings Conseils 
Oeconomie Departement inlemna sådana bref, för att seder
mera under ConseilIens Fribrefsrättighet till ort, som veder
bör, afsändasu. Så fortgick det till år 1817, då kansliexpedi
tionen icke vidare ville taga befattning med bankens bref och 
direktionen beslöt att göra framställning om fribrefsrätt åtmin
stone fÖr dess officiella skriftväxling. Professorn Gadolin höll 
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före, att brefven, tills frågan afgjorts, skulle förblifva oexpedie
rade. Men direktionens öfriga medlemmar ansågo sig icke kunna 
instämma häri. Dock funno äfven de sig sedan hafva skäl att 
påyrka uppskof med betalning af posträkningarna, som upp
gingo till ungefär trehundra rubel banko i kvartalet. År 1819 
afgjordes frågan därhän, att banken beviljades portofrihet för 
bref, för hvilka enskild person ej kunde för portoafgiften debi
teras. Beträffande skyldigheten för banken att begagna stämpladt 
papper var man redan år 181.7 på det klara därom, att banken, 
"såsom helt och hållet ett kronoverk" , skulle vara från stämpel
pappersafgiften befriad. Däremot befriades banken icke från 
erläggande af revisionsskilling, då icke heller svenska banken 
varit därifrån fritagen. 

Protokollen voro digra. Hvarje låneansökan, liksom hvarje 
anmälan om inbetalning af lån, upptogs i protokollet. Äfven 
de obetydligaste småsaker, såsom inköp af kontorsalmanackor, 
af en statskalender för ett par rubel banko-assignationer, repa
rationer, medförande en kostnad af några rubel banko, kan 
man finna omnämnda i protokollen. Då ansökningen. gällde 
lån mot inteckning, refererades vidlyftigt alla ingifna lagfarts
handlingar .. I 1817 års förordning stadgades för utgående ex
peditioner. från banken enahanda li?sen som för rådstufvurätts 
expeditioner i stad, där kämnärsrätt fanns. 

Hufvudboken omfattade endast några tiotal folier. Om
kostnads- och materialräkningarna voro de vidlyftigaste, och 
hvarje utgift; huru liten som helst, upptogs särskildt ungefär 
såsom i en vanlig hushållsräkning. En afskrift af hufv;J,dboken 
skulle enligt 1817 års förordning efter afslutad revision, för-

. seglad med revisorernas sigill, insändas till kejserliga senatens 
ekonomiedepartement. 
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Räkenskaperna för bankens första verksamhetsår afslutades 
per den 1 april 1813 eller, såsom det heter i nådiga brefvet 
den 8 februari sagda år, "intill den tid, då första året efter in
rättningen deraf till ända lupit". Enahanda förfarande iakttogs 
ända till år 1822, från hvilken tid, jämlikt kejserliga brefvet 
den 12 november 1821, "Banco året framdeles i likhet med tide
räknings året, skall taga sin början den 1 Januarii och sluta den 
31 December", till följd hvaraf bankens tionde förvaltningsår 
kom att räknas från den 1 april till den 31 december. Tillika 
stadgades, att banken, i och för böckernas och räkenskapernas af
slutande, skulle årligen stängas den 15 december och revisio
nen påbörjas den 15 januari, men år 1828 föreskrefs, att banken 
icke . fick tillslutas före den 31 december samt att revisionen 
skulle vidtaga den 1 februari. Genom annons erinrades all
mänheten om att banken på grund af bokslut och inventering 
stängdes samt att någon likvid därefter icke kunde ske förr 
än revisionen afslutats. År 1835 säges i protokollet för den 4 
februari, att, sedan revisionen då fortskridit så långt, att ban
kens kontanta tillgångar blifvit uppräknade och inventerade, 
herrar revisorer förklarat, att hinder icke vidare mötte, att 
växelkontoret åter finge till växling för allmänheten öppnas, 
och växelkassören skulle därför förständigas att den 9 i samma 
månad inställa sig till tjänstgöring, medan banken i öfrigt öpp
nades sagda år till vanlig verksamhet den 16 februari. Ban
ken var sålunda stängd för allmänheten i flere veckors tid. 
Men sammanträden ägde dock tidtals rum i direktionen, och 
en del· angelägenheter, som icke tålde uppskof, blefvo därvid 
handlagda. 
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Efter den skildring af banken och dess verksamhet, som l 

det föregående lämnats, torde det icke väcka förvåning att 
finna, huru anspråkslösa de yttre villkoren för dess tillvaro 
gestaltade sig. 

Då direktionen begynte sin verksamhet, gällde det främst 
att anskaffa bostad för det nya penninginstitutet. I publika 
byggnader var det alldeles för trångt om utrymme, för att lokal 
i dem skulle kunna beredas den nykomne. Det var sålunda 
nödvändigt att hos någon enskild gårdsägare förhyra rum för 
ändamålet. 

Direktionens protokoll i denna hyres angelägenhet innehål
ler, att direktionens ledamot, professorn Gadolin, för den hän
delse att "de tvenne rum på öfre botten i träbyggningen af 
dess gård, hvilka Professorn nyttjat dels för dess lektioner, dels 
ock till böckers förvarande, kunde jemte en kammare på ne?re 
botten i samma byggning anses tillräckeliga för kontoret och 
dess bet j ening till embetsrum" , var villig 'att, "ehuru icke utan 
någon olägenhet och trängsel, till nästa Mic~aeli dag öfverlåta 
dessa rum jemte tvenne med järndörrar försedda hvalf till Di
rectionens nyttjande, då Directionen vid dess sammanträden 
tillika vore obetaget att nyttja tvenne rum för dess sessioner • 
uti stenhuset, hvarest Professoren sjelf är boende". Och som 
direktionen fann den erbjudna lokalen "emot behof och ända
mål i det närmaste svarande", så förhyrdes den till nästa flytt
ningsdag för sexhundra rubel banko. 

Möbleringen var anspråkslös. Ett dussin stolar, till en bör
jan tvenne skrifpulpeter äfvensom tvenne järnkistor blefvo för 
direktionens behof anskaffade. 

Påföljande år finna vi banken inlogerad i den andra leda
motens i direktionen, bruksdirektören .Dreilicks hus, återigen 
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i bekymmer för att följande höst nödgas byta om bostad. 
Direktören Drel1ick hade nämligen förklarat sig icke vara i 
tillfälle att vidare från sagda tid uthyra den af banken be-

"gagnade lokalen, "såvida Directeuren, såsom ganska mycket 
trångbodd, till enski1dt begagnande äfven behöfde" ej allenast det 
af Directionen för dess sessioner nyttjade rum, utan äfven salen 
derutanföre, hvi1ken af Directionen och Directeuren nu gemen
samt innehafves". Men då direktionen icke kunde påfinna andra 
passande rum, träffades den öfverenskomme1sen, att Drei1ick 
hyrde sig rum annanstädes och till banken afstod hela sin lo
kal för en årshyra af ettusen tvåhundra rubel banko. 

På hösten 1815 bytte banken emt;llertid ånyo om" bostad och 
flyttade då till öfverdirektören Josef Bremers arfvingars gård n:r 
5 i Klosterkvarteret. Men redan följande år såg sig direktio
nen nödsakad att tänka på anskaffandet af ny lokal. Valet föll 
nu på "unge herr Tjäders" gård n:r 25 och 26 i Kyrkokvarte
ret, där åt banken mot en hyra af tvåtusen rubel banko-assigna
tioner om året uppläts på öfre botten en stor sal med fyra 
kamrar, på nedre botten en sal jämte tvenne kamrar och 
ett litet hvalf samt därutöfver en med järngaller för fönstren 

i{. försedd kammare och ett större hvalf med ingång från gården. 
Liksom styrelseverken :flyttades banken till landets nya 

hufvudstad Helsingfors. Flyttningen ägde rum på hösten 1819. 
För transporten af en del af bankens" ef~ekter ansågs nödigt att 
förhyra "ett säkert fartyg om tjugu, tjugufem il trettio läster", 
och af tal härom träffades mot en öfverenskommen frakt af två
hundra riksdaler. Men kassakistorna och en del andra bankens 
tillhörigheter sändes landvägen, och med afseende på" "osäker
heten om de kärrors duglighet, som kunde af de skjutsande 
erhållas", uppköptes för bankens räkning sex kärror. Åt 
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tjänstemännen utanordnades af allmänna statsmedel en fjärde
del af lönen i flyttningshjälp. Flyttningen börjades de första 
dagarna af september, och den 1 oktober hade bankens direk
tion sitt första sammanträde i Helsingfors. Från den 3 sep
tember till nyssnämnda dag hade något sammanträde icke ägt 
rum. En särskild kungörelse af den 8 juli 1819 utfärdades om 
förfarandet vid ränteberäkning m. m. för lån, som förföllo till 
betalning under flyttningstiden. 

I Helsingfors hade lokal för banken upphyrts i handlan
den Sederholms vid Stora gatan, numera Alexandersgatan, be
lägna stenhus, där hela andra våningen, förutom tvenne rum 
"åt gårdssidan vid salongenll , äfvensom ))kök samt ett öfverjor
diskt, brandfritt hvälfdt rumll, tillsammans fjorton rum, ställdes 
till bankens förfogande mot en årshyra' af tvåtusen tvåhundra 
rubel banko-assignationer, som visserligen med tvåhundra ru
bel öfversköt, ,)hvad på Staten därtill är anslagetll, men be
fanns antaglig. År 1824 på hösten inflyttade banken i senats
husets sydöstra flygel, som i bankens protokoll benämnes 
)) b ankohus et" . 

Direktionen var redan vid denna tid angelägen om att ban
ken skulle få eget hus och hemställde därför om tillåtelse 
för banken Ilat på dess egen bekostnad och sålunda utan min
sta gravation för Stats Cassan låta för sitt enskilta begagnande 
på tjänligt ställe här i Staden uppföra ett särskilt hus, lämpadt 
efter dess alla både närvarande och kommande behof, till och 
med för ett egit Boktryckeri, samt tillika så inrättadt att, i hän
delse af eldsvåda) en snar och ymnig tillgång på vatten till 
dess släckning aldrig måtte saknasll . 

Till bestridande af kostnaden härför föreslog direktionen: 
all behållen vinst under byggnadstiden ismåsedelsfonden, hvil-
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ken upp ginge till åtminstone tjugufemtusen rubel om året, och 
dessutom tjugufemtusen rubel årligen af vinsten genom utlå
ningen ur primitiva fonden, "hvarigenom femtiotusen rubel år
ligen kunde' användas till Banco Husets uppbyggande, då Di
rectionen förmodade att det efter fyra år skulle vara bragt i 
fullfärdigt stånd". 

Direktionen medgaf visserligen, att under loppet af denna 
tid tillgången för allmänheten minskades "till Penninge Lån ur 
Bankens egna fonder, men denna minskning ersattes rikligen 
genom ständigt växande tillgång på medel till utlåning ur 
Bankens omhänderhafvande allmänna Militie- samt Fattig och 
Arbetshus Fonder, af hvilka den förra supplerade utlåningen 
ur Bankens Primitiva och den sednare åter utlåningen ur 
Småsedels Fonden". 

Slutligen anförde direktionen, att "de rum i Kejserliga Se
natens hus, hvilka härintills varit ämnade åt Banken, kunde i 
stället anslås till begagnande af någon annan autorite, som för 
sin' verksamhet ännu icke har egna rum utsedda och be
stämda". 

Direktionens framställning vann icke afse ende, utan rege
ringen gaf det s,;ar därpå, "at, emedan nödiga rum för Wäxel-, 
Depositions- och Låne Banken allaredan blifvit utsedda i det un
der byggnad varande Senats Huset och nödig säkerhet för Ban
kens medel och effekter derstädes icke komme att saknas, ty 
har Hans Kejserl. Maij:t i Nåder icke funnit skäl att kronan med' 
någon ny utgift! detta afseende belasta". Det enda bankdirek
tionen förmådde uträtta i frågan var, att nybyggnadskommittens 
i Helsingfors ordförande Ehrenström,på framställning af direk
tionens ordförande, lofvat rådgöra med byggnadens arkitekt 
Engel i anledning af direktionens anmärkning därom, att trä-
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· sparrar blifvit insatta till golf i bankens blifvande hvalf och för
varingsrum samt gluggar eller förvaringsrum inrättade i grund
valen. 

Af bankens protokoll framgår icke, huru man till en början 
förfogade öfver den sålunda åt banken öfverlåtna flygeln' af 
senatshuset. Men ännu under 1870-talet och de första åren af 
påföljande årtionde, då banken, liksom förut, var inrymd i syd
östra flygeln af senatshuset, befann sig i nedersta våningen på 
ena sidan om ingången bankens växelkontor, på den, andra 
kassahvalfvet, försedt med järndörrar, sådana man på sina 
ställen . ännu har för ingången till förrådskällare. Utanför 
hvalfdörrarna stod en rysk soldat under gevär, och det fordra
des tillstånd från högvakten, för att ens bankens egna funktio
närer skulle få tillträde till hvalfvet. Enligt hvad det uppgifves 
hade dörrarna en gång, då den vakthafvande soldaten lutade 
sig emot dem, gifvit vika, så att han plötsligen befann sig icke 
utanför, utan innanför dem. En trappa upp voro öfverkassören 
samt förste och andre kassörerna inrymda. Utrymmet för 
publiken var minimalt; den härför upplåtna delen därtill mörk, 
begränsad som den var på ena sidan af kassaskranket, på den 
andra af en vägg utan fönster. Våningen två trappor upp, med 
hvilken kassaafdelningen var förbunden genom en vindeltrappa, 
var upplåten åt såväl direktionen som kamrerarkontorets bägge 
afdelningar. Direktionen hade för sig och för sekreteraren ett 
föga rymligt sessionsrum samt därutanför ett obetydligt förrum 
med ett fönster, tillika genomgång till ett annat rum, där 
registratorn och' tvenne kanslister hade plats. En trång tam- . 
bur skilde denna afdelning af bankens lokal från kamrerar
kontoret, som bestod af tvenne rum, där förste kamreraren, 
andre kamreraren, några bokhållare och ett par extra tjänste-
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män med svårighet.fingo plats och där publiken hade det om 
möjligt ännu sämre, med ett bord och ett par soffor till sitt 
förfogande. Yttermera en trappa upp var ett rum upplåtet åt 
bankens ombudsman och dennes kanslist. Med denna lokal 
måste banken åtnöjas intill dess tanken på ett eget hus för 
banken, uttalad redan af finansutskottet vid Borgå landtdag, 
förverkligades på 1880-talet, då det nuvarande bankhuset upp
fördes. 

För en lång tid framåt voro de åt banken upplåtna loka
liteterna emellertid fullt tillräckliga. Verket var tillsvidare obe
tydligt, såsom direktionen i en framställning till styrelsen år 
1818 uttrycker det; och i detta förhållande inträdde icke någon 

. förändring under hela den första perioden af bankens tillvaro. 
Under denna första period af sin verksamhet gör banken 

i själfva verket intrycket mera af ett statskontor än af en bank. 
Men en annan tid med förändrad åskådning om banken och 
dess uppgift förestod. Bankdirektören Stjernvall gaf uttryck 
häråt, då han vid sin afgång från ledamotskapet i direktio
nen önskade direktionen i dess nya sammansättning lycka och 
trefnad samt förklarade sig göra det "af så mycket upprikti
gare känsla, som han för sin del redan länge bekänt sig till 
de grundsatser i bank- och penningrörelse, som under. kraft
fullt beskydd nu begynte göra sig gällande". 

De citerade orden syftade på den nye chefen för finans ex
peditionen och vice ordföranden i kejserliga senatens ekono
miedepartement Lars Gabriel von Haartman, son till den för
utnämnde finanschefen von Haartman och under de följande 
årtiondena, intill slutet af 18S0-talet, landets oemotsägligen in
flytelserikaste man. 
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III. 

1840-1868. 

Den af Lars Gabriel von Haartmans reformer, som denne 
märklige man i främsta rummet ägnade sin omsorg, var 
myntrealisationen. För beredande af sagda reform eller, såsom 
det i de officiella aktstyckena hette, för afgifvande af förslag 
om de lämpligaste utvägarna att för framtiden förekomma den 
af ett främmande mynts omlopp i landet förorsakade. oredan 
i landets penningförhållanden samt att emot rikets grund
mynt, såvidtgörligt vore, utbyta det främmande sedelmyntet, 
tillsattes i slutet af år 1839 en sekret kommitte under ord
förandeskap af von Haartm~, då landshöfding i Åbo och 
Björneborgs län. Till ledamöter i kommitten utsågos finans
chefen Sackleen, som året därpå såsom finanschef efterträddes 
af von Haartman och själf förflyttades till senatens kansliexpe
dition, äfvensom kammarrådet Johan Gabriel von Bonsdorff. 
Komrniden, som sammanträdde den' 20, 21 och 26 december 
1839 samt den 20 januari 1840, föreslog i sitt betänkande, 
att i stället för tvångsåtgärder mot det svenska sedelmyntet, 
hvilka kunde väcka misstämning i Sverige, verka ogynnsamt på 
handelsförbindelserna samt framkälla misstroende till regeringen, 
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en successiv inlösen af de svenska sedlarna mot ryskt metalliskt 
mynt skulle äga rum på villkor, som voro för allmänheten för
månliga. 

Denna inlösen, hvilken borde vidtaga senast den 1 november 
1840, skulle förmedlas af Finlands Bank och de inlQsta sedlarna 
omedelbart öfversändas till Sverige för att där utbytas mot me
talliskt mynt eller till metall realiserbar valuta, hvilken åter skulle 
i S:t Petersburg för bankens räkning ommyntas till eller utbytas 
mot silfverrublar. 

För att bereda banken möjlighet att verkställa denna in
växling föreslog kommitten, att ett lån af en half million rubel 
silfver skulle beviljas banken af ryska statsverket. 

Enskilda personer, som själfva önskade låta ombesörja ut
bytet af svenska sedlar mot metalliskt mynt, skulle därvid bi
trädas af ryske generalkonsuln i Stockholm. Jordägare och trafi
kanter åter berättigades att erlägga utskylder och tullafgifter i 
svenskt metalliskt mynt. 

Ett anmärkningsvärdt förslag från kommittens sida var att för 
bankens räkning borde präglas särskilda för Finland afsedda 
silfvermynt å sex, nio och tolf kopek silfver, motvarande i värde 
de mest gängse svenska småsedlarna, detta för att undvika 
cirkulationen af kopparmynt. 

Ehuru kommittens förslag sålunda gick ut på att göra reformen 
förmånlig för allmänheten och dess genomförande alltså kunde 
anses tryggadt, hemställde kommitten dock om förbud för post
verket att under rekommendation befordra svenska sedlar, liksom 
äfven för sjökaptener och resande att importera svenskt mynt. 
Och slutligen föreslog kommitten äfven utfärdandet af en förord
ning därom att kontrakt mellan enskilde, för att vara gällande, 
borde afslutas i silfverrubel. 
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I den del kommittens förslag afsåg myntning för Finlands 
Banks räkning af särskilda silfverskiljemynt, vann det icke fast
ställelse. Men i öfrigt blef frågan om myntrealisationen vid 
föredragning å högsta ort den 28 mars (9 april) 1840 afgjord 
i enlighet med kommittens framställning. Ett manifest utfär
dades med påbud, att samma myntsystem som i Ryssland 
skulle gälla äfven i Finland, där sålunda silfverrubeln nu sent 
omsider, i enlighet med Borgå landtdags uttalande, blef mynten
heten icke blott på papperet, såsom dittills, utan i verkligheten. 

Den 5 maj 1840 tillsattes för reformens genomförande en 
temporär afdelning af senatens ekonomiedepartement, med von 
Haartman såsom ordförande och senatorerna Bror Ulrik Björk
sten, adlad af Björksten, och Carl Edvard af Heurlin såsom 
ledamöter. Det föreslagna lånet från ryska statsverket hade, 
till nedsatt belopp af trehundratusen rubel' silfver, ställts till 
Finlands Banks förfogande. Genom -inväxling i S:t Petersburg mot 
metalliskt mynt af i landet utelöpande ryska banko-assignationer 
och uttagning från ryska penninganstalter af statsverkets och 
bankens tillgodohafvanden hade banken därutöfver erh~t re
surser att möta de haf, som de svenska sedlarnas inlösen 
ställde på densamma. 

Myntrealisationen genomfördes nu utan synnerliga svårighe
ter. De i landet utelöpande svenska sedlarna inlöstes med silf
verrubel, efter en kurs af en rubel fyratioen och en half kopek 
för en riksdaler specie, motsvarande två och en half riksdaler 
banko, de mindre sedlarna till en obetydlighet därutöfver, de 
större något därunder._ 

Det belopp svens~a sedlar, som år 1840 genom Finlands 
Bank indrogs från rörelsen, var visserligen ännu obetydligt, 
icke fullt trettiotusen riksdaler banko .. Men år 1841 uppgick det 
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inväxlade beloppet till ungefär två millioner sjuhundratusen riks
daler och år 1842 till två millioner tvåhundratusen riksdaler. 
Sammanlagdt sålunda den för dåvarande förhållanden betydande 

• summan af fyra millioner niohundratusen riksdaler, motsvarande 
ett belopp af något öfver två millioner sexhundratusen rubel eller 
i vårt nuvarande mynt ungefär tio millioner finska mark. Under 
år 1843 inväxlades yttermera ungefär trehundratusen rubel. 
Huruvida dessa siffror någorlunda exakt återgifva beståndet· 
sve~ska sedlar i landet vid denna tid eller om de böra ökas 
med hvad enskilda. personer ·läto öfverföra till Sverige i och för 
inväxling eller minskas med belopp, som under tiden hit ånyo 
infördes, är svårt att afgöra. Den kurs, som af banken erlades 
för de mindre sedlarna, kunde, såsom något öfver pari, locka 
till reimport. Men endast ett obetydligt belopp småsedlar in
löstes. För de större valörerna var kursen åter, om också 
endast en obetydlighet, .under pari. De nämnda siffrorna torde 
därför kunna tagas för' goda. 

Inväxlingen ägde rum såväl genom banken som genom, 
landtränterierna och särskilda för ändamålet utsedda om
bud. Hufvudparten af inväxlingen kom på Åbo med något öfver 
två millioner riksdaler. Närmast i ordningen följde Vasa med 
ungefär en million fyrahundratusen riksdaler, Helsingfors med 
sjuhundratusen riksdaler, Uleåborg med trehundratusen riksda
ler, Kuopio med tvåhundratusen riksdaler, Tavastehus med ett
hundrafemtiotusen riksdaler och Tammerfors med fyratiotusen 
riksdaler. Landtränteriet i Viborg nämnes icke, och man kan 
däraf sluta, att med afseende på närheten till och de lifliga han
delsförbindelserna med Ryssland svenska sedlar till nämnvärdt 
belopp icke där vid denna tid förekommo i rörelsen. Tidigare 
var förhållandet ~ynbarligen äfven där ett annat. Enligt bank-
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direktionens protokoll klagade sålunda landshöfdingen i Viborg 
år 1819 öfver att skatterna inflöto i svenska småsedlar, medan 
utgifterna måste bestridas i ryska rubel banko-assignationer. 

Den temporära afdelningen af senatens ekonomiedepartement 
anmälde den 31 december 1842, att dess värf lyckligen slut
förts, utan att banken, såsom man dock förutspått, lidit förlust. 
Äfven lånet från ryska statsverket hade återbetalats. 
. Regeringen ansåg sig nu kunna helt och hållet förbjuda 

svenska sedlars cirkulation i landet från och med år 1843. En
dast beträffande trakterna vi<;l Torneå, Muonio och Kemi älfda-. 
lar gjordes undantag. Med afseende på befolkningens lifliga han
del på Sverige visade det sig omöjligt att där uttränga de 
svenska sedlarna. 

Svenska sedlar voro emellertid allt framgent i omlopp, och 
afsevärda belopp inväxlades och öfversändes äfven under de 
följande åren af banken till inlösen i Stockholm. Totalbeloppet 
för åreri 1844-1850 uppgifves till något mer än åttahundra
fyratiotusen riksdaler, hvaraf större delen härrörde från Uleå
borgs län. Men i· medeltal per år är detta belopp icke större, 
än att det förklaras genom de normala handelsförbindelserna 
med Sverige. Myntrealisationen och dess resultat berördes icke 
häraf. 

Att lösningen af den invecklade frågan gestaltade sig så en
kel, som af det ofvanstående framgår, har sin förklaring däri, 
att det i landet cirkulerande sedelmyntet, det svenska sedan år 
1834, det ryska sedan .år 1839,. var inlösbart med metalL Det 
förelåg sålunda icke vidare en strid mellan tvenne skilda pap
persmynt med växlande värde, utan bägge hade numera värdet 
af den kvantitet silfver, som de representerade. Vid mynt
realisationen var det därför icke nödigt att, såsom eljest vid 
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reformer af detta slag, så äfven vid dem, som senare förestodo 
hos oss, godtyckligt ingripa i värdeförhållandena och därmed 
åsamka den ena förlust, bereda den andra vinst. Problemet 
förelåg nu i väsentligen förenklad form. 

Äfven tidigare hade man, med anlitande af samma utväg 
för undanträngande af det svenska sedelmyntet som den, hvil
ken vid myntrealisationen ledde till målet, försökt på frivillighe
tens väg genom de svenska sedlarnas inlösen och deras inväx
ling i Stockholm mot metall införa enhet i landets penningför
hållanden. Så ·redan år 1811, då en summa af en million fem
hundratusen rubel banko~assignationer af ryska statsmedel ställ
des till förfogande för ändamålet, däraf till en början femhundra
tusen rubel öfversändes och återstoden skulle af ryska finans
ministern utbetalas, allteftersom en lika stor summa för hvarje 
gjordt förskott åter influtit. Inväxlingen gick trögt, oaktadt 
alla ansträngningar från styrelsens sida. Icke ens den första 
posten, femhundratusen rubel, kom till användning i sin helhet. 
Än mindre befanns det vara anledning att fortsätta försöket, 
hvilket därför icke kan sägas hafva utöfvat något nämnvärdt 
inflytande på förekomsten i Finland af svenskt sedelmynt. I 
senaten framhölls uttryckligen, att "det högt bepriseliga under
stöd", som genom de remitterade växlingsmedlen förunnats "Fin
lands fattigare allmoge", icke uppfyllt sitt ändamål. Allmänhe
ten hade icke förtroende för de ryska banko-assignationer, som 
erbjödos i utbyte mot det svenska sedelmynt; hvarvid den vant 
sig och hvaraf den äfven vid de fortfarande lifliga handelsför
bindelserna med Sverige hade behof. 

Bättre lyckades man icke i dessa sina sträfvanden, då man 
begränsade åtgärderna till sedlar af lägre valör än två riksdaler, 
och dock hade man i fråga om dem stöd i de af Finlands Bank 

84' 



utgifna kopeksedlarna, hvilka, affattade på svenska och finska, 
bättre än de ryska förmådde tillvinna sig allmänhetens förtroende. 
Man tog härvid äfven, år 1812, sin tillflykt till förbud mot in
försel till landet af sådana svenska smås,edlar vid äfventyr' af 
konfiskation. Och då man inom kort nödgades konstatera, att 
förbudet varit utan verkan, i det att bland de i omlopp varande 
svenska småsedlarna en stor del var daterad åren 1813-1817, 
förklarade man, år 1817, samtliga svenska sedlar af mindre valör 
än två riksdaler banko förbjudna att efter utgången ~ år 1818 
cirkulera i landet, vid äfventyr af konfiskation, i hvars hand de 
vara må. Detta stränga påbud synes äfven haft något inflytande
på förekomsten af de svenska småsedlarna, men icke på total
beståndet af det svenska sedelmyntet i landet. Ty en afsevärd 
del af de svenska småsedlar, hvilka inflöto, växlades i Stock
holm icke mot metall utan mot svenska sedlar af större valör, 
emedan, såsom det år 1818 heter i bankdirektionens proto
koll, "Finska Statens närvarande förråd af t j enligt Svenskt mynt 
ej torde så länge förslå till utgifternas bestridande, om icke ny 
tillgång därpå i god tid anskaffas", År 1819 anmodades di
rektionen att till Åbo och Björneborgs landtränteri, som var i 
afsaknad af "nödiga Statsmedel i Svenskt mynt till utgifternas 
bestridande", sända sextiosextusen riksdaler banko. Mot slutet 
af året infordrades bankdirektionens yttrande om den kurs, som 
borde bestämmas mellan svenskt och ryskt mynt vid uppbörden. 
Samtidigt som styrelsen förde krig mot de svenska sedlarna, 
var denna samma styrelse sålunda af omständigheternas mal{t 
tvungen att i sina egna utbetalningar begagna sig af dem i trots 
af att det alltsedan den 12 oktober 1810 existerat ett påbud om 
att beräkningen af svenskt mynt dåmera skulle upphöra och 
därefter all handel afslutas, alla varupris bestänlmas och all 
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debitering af den säljande ske utan undantag i ryskt mynt, 
"åliggande det samteliga Landshöfdingar och Städernes Magi
strater, men i synnerhet alla dem underlydande Kronobetjente 
och Fiscaler att öfver efterlefnaden häraf hålla tillsyn". 

Dock uppgåfvos icke försöken att inväxla det svenska sedel
myntet och bereda banko-assignationerna ökadt rum i den all
männa rörelsen. Man vände sig nu, år 1818, företrädesvis till 
landsbygden, därmed, såsom det hette, åsyftapde "Landtboernes 
och Jordbrukarenes hj elp " . Men. förgäfves. "Allmogens och 
Landtmännens håg att tillväxla sig Ryskt Mynt" var så ringa, 
att icke ens den för ändamålet då anslagna obetydliga sum
man, etthundrasextiofemtusen rubel, "under fjorton månaders 
förlopp på Ränterierne åtgick, ehuru äfven i Landsorterne 
växlings anstalter af Landshöfdingarne voro inrättade". 

Påföljande år, då baRken utöfver sina kopeksedlar utgaf 
äfven sådana å rubelvalörer, lyckades inväxlingen däremot något 
bättre. Ett belopp af i det närmaste åttahundratusen riksdaler 
inlöstes, och nu ansågs allmänheten "äga tillräckelig tillgång på 
Ryskt mynt till Kronoutskylders och räntebetalningars afbör
dande" , hvarför det tidigare utfärdade och esomoftast förnyade, 
men lika ofta helt och hållet eller delvis suspenderade påbudet, 
att alla utskylder skulle erläggas endast i ryskt mynt, bekräfta
des att gälla från ingången af år 182? 

Skatteuppbörden är dock öfver hufvud icke, var icke heller 
på den tiden bestämmande för myntcirkulationen. Från andra 
länder kan man i detta afseende anföra flere mycket bely
sande exempel på att skatter, järnvägsafgifter m. m. uppburits 
i ett mynt, som den betalningsskyldige för tillfället tillhandlat 
sig, medan ett annat mynt varit gällande i den allmänna rörel
sen. Så äfven hos oss vid tiden för myntrealisationens genom-
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förande. I Österbotten, Åbo län samt gränstrakterna af Ta
vastehus och Nylands län var det svenska pappersmyntet då 
ännu det öfvervägande i cirkulationen och nästan uteslutande 
bytesmedel i all handel, medan det ryska myntet kom till 
användning endast vid skattebetalning och i likvid för ryska 
varor. Icke heller i det öfriga Fii1land hade man kommit från 
vanan att bestämma prisen i svenskt mynt. Endast i de delar 
af landet, . som voro närmast ryska gränsen, uttrycktes prisen i 
rubel banko-assignationer. 

Det var emellertid icke blott allmänheten, som fortfarande 
använde svenskt mynt i sina likvider. Icke heller regerings
myndigheterna synas ens ännu vid slutet af perioden hafva 
kommit ur denna vana. År 1830 anmodades banken att emot-

. taga och för kronans räkning förvara ett belopp svenskt mynt, 
som blifvit insändt från Vasa ränteri i sedlar af mindre valör 
än två riksdaler. Samma år emottog banken order af finans
expeditionen att till Nylands ränteri utbetala ett betydande 
belopp svenska sedlar. År 1831 finnes antecknadt, att från 
Vasa influtit trettiosextusen riksdaler allmänna stats- och sex
tusensjuhundra riksdaler' militiemedel. År 1833 anmodades 
direktionen att i "anseende till förhanden varande behof af 
Svenskt mynt uti härvarande Landtränteriil låt~ till sagda rän
teri remittera behållningen i svenskt mynt i stats- och militie
depositionsfonderna. Rätt märklig är en af· bankdirektionen 
sistnämnda år afgifven förklaring i anledning af landträntmästa
rens i, Vasa lälJ. klag;an däröfver, att ett belopp från ränteriet 
därstädes till banken remitterade svenska sedlar blifvit retur
neradt. Direktionen säger i sin förklaring bland annat följande: 
"Till befordrande af Hans Kejserliga Majestäts Landsfaderliga 
Nådiga afsigt med tillåtelsen om Svenska Sedlars emottagande 
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i . Kronans Cass or, för närvarande, har Banco Directionen på 
allt möijligt sätt, i hvad på dess åtgärd ankommit, sökt bi
draga lC

• 

Såsom en väsentligen medverkande omständighet till att alla 
mot det svenska sedelmyntets cirkulation i landet riktade åtgär
der voro förgäfves och såsom en .förklaring på att det ryska myn
tet, som under kriget inströmmat hit och ännu den första tiden 
därefter till betydande belopp förekom i rörelsen, sedermera af
tog och ersattes med svenska sedlar, har med rätta framhållits 
det starka prisfallet på de sistnämnda under större delen af 
den tid, som här är i fråga. Deras värde nedgick väl äfven 
i Finland efter hand, men .dock, i synnerhet i de inre delarna af 
landet, långsammare än i Stockholm och andra platser i Sve
rige, dit våra exportartiklar sökte sig, och det var vid sådant 
förhållande förmånligt för exportören att taga likvid i detta mynt
slag, då han utom vanlig för~änst kunde påräkna äfven en af
sevärd ~ursvinst. Efter återinförandet i Sverige år 1834 af me
tallcirkulation bortföll visserligen detta extra premium för det 
svenska sedelmyntet. Men någon synnerlig förskjutning till förmån 
för det ryska sedelmyntet kunde dock icke iakttagas. Det kräfves 
äfven på detta område tid för att inarbeta en ny artikel, och 
dessutom var kursen äfven på banko-assignationerna numera 
föga variabel. Det var ingenting för köpmannen och penning-
växlaren att förtjäna. . 

Det kan vid ett ytligt betraktande. synas, som om regerin
gens åtgöranden beträffande det svenska sedelmyntets före
komst i landet bura vittne icke om bristande vilja men väl 
om bristande förmåga. Den ena dagen utfärdade man på
bud, hvilka i stränghet söka sin like. Den andra var man 
icke blott efterlåten i fråga om tillämpningen af dessa samma 
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påbud, utan medgaf uttryckligen afvikelser från dem, gjorde 
sig själf skyldig till öfverträdelser af dem, för att slutligen 
tröttna och under halftannat decennium låta sakerna gå' sin 
egen väg. Men fanns det väl under de gifna förhållandena nå
gon utväg ur svårigheterna? Om regeringen icke betalade en 
högre kurs för det svenska sedelmyntet än den för tiden gäl
lande, så lyssnade icke allmänheten till regeringens upprop att 
inväxla de svenska sedlarna. Om regeringen åter hade betalat 
öfverpris för dem, så skulle de utan tvifvel presenterats till in
lösen, men nya inströmmat i stället, och statsverkets förlust på 
växlingen hade ökats och ökats, utan att det svenska sedelmyn
tets förekomst i landet däraf hade lidit intrång, såsom förhål
landet alltid är, då regeringarna försöka styra kursen på ett 
pappersmynt. 

Problemet var i själfva verket möjligt att lösa först då 
bägge de i landet utelöpande sedelruynten fingo en stabil 

. kurs i och med det att metallcirkulation infördes såväl i Ryss
land som i Sverige. 

Men om sålunda också det rätta ögonblicket för en reform 
på detta område inträdde först vid tiden för myntrealisationen 
och framgången därför närmast är att tillskrifva de gynnsamma 
yttre omständigheterna, så må dock icke heller Lars Gabriel 
von Haartmans för~änst härvid underskattas. Han tänkte på 
allt, var med öfverallt· och hann med allt, det hela såväl som 
detaljerna. Det var, med ett ord, en enastående energi han 
lade i dagen vid genomförandet af denna reform, som äfven 

. förskaffade honom det ena af hans tvenne binamn: Silfver
Lasse. Det andra var: Hans Förskräcklighet. 

Emellertid sattes von Haartman på ett prof, som en svagare 
vilja än hans troligen icke hade bestått, och det från helt och 
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hållet oväntadt, från ryskt håll. I anledning af föreställningar, 
som af den svenska regeringen på diplomatisk väg gjordes mot 
myntrealisationen, visade nämligen ledaren af den ryska utrikes
politiken grefve N esselrode benägenhet att lyssna till dessa 
föreställningar, framkallade af den afsevärda minskning, som 
myntrealisationen medförde i den svenska riksbankens sedel
cirkulation, då Finland icke vidare kom att ligga inom området 
för densamma. Krafvet på metalliskt mynt i utbyte mot de 
svenska sedlar, som från Finland inströmmade till inlösen, be
redde sagda bank betydande svårigheter. Saken var af så 
mycket ömtåligare natur, som den. svenska regeringen äfven 
eljest vid denna tidpunkt hade att räkna med stark opposition 
inom riksdagen, och oppositionen begagnade sig äfven af de 
svårigheter, som nu till följd af myntrealisationen i Finland 
tillstötte. 

Redan då myntrealisationen beslöts, förordnades det, att 
saken skulle hållas hemlig, intill dess svenska regeringen på 
ministeriell väg underrättats därom. Och vidare föreskrefs det, 
att åtgärderna icke borde bekantgöras före den då pågående 
svenska riksdagens slut samt att till föreVändning för inväxlin
gen, som icke desto mindre skulle begynna, borde tagas den 
finska styrelsens önskan att bereda allmänheten tillfälle att förse 
sig med ryskt mynt, i hvilket myntslag kronoutskylderna från 
och med år 1841 skulle betalas. 

Nu framhöll grefve Nesselrode i ett bref till generalguvernö
ren furst Menschikoff sina af den svenska regeringens och riks
dagens ömsesidiga förhållanden framkallade betänkligheter i sa
ken. Det såg ut· som om man från ryskt håll gärna hade låtit 
de ifrågasatta åtgärderna för aflägsriandet af det svenska sedel
myntet från Finland förfalla. 
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I föregående kapitel har framhållits, huru stor vikt man i 
ryska regeringskretsar tidigare fäste vid aflägsnandet ur landet 
af det svenska sedelmyntet och hurusom detta uppställdes så
som en af Finlands Banks hufvudsakliga uppgifter, måhända 
den främsta af dem. 

De politiska synpunkterna, som tidigare voro de öfver
vägande i denna fråga, fingo emellertid efter hand träda i andra 
planet. Man hade vant sig vid förekomsten i Finland af det 
svenska sedelmyntet och kommit till insikt af att de politiska 
förhållandena icke påverkades däraf samt att roven affärsför
bindelserna med Ryssland icke desto mindre blifvit allt lifli
gare. Däraf den förändrade hällningen i frågan. 

Men von Haartman, som fått del af Nesselrodes bref, var 
icke den, som vek undan för hindren. Han svarade furst Men
schikoff, att de oväntade svårigheterna uppstått genom att den 
svenska riksdagen förlängts samt därigenom, att den svenska 
pressen, "la presse revolutionaire de nos voisins", i mynt
realisationen såg en mot Sverige och dess kredit riktad åtgärd; 
var äfven villig att lugna svenskarna samt att närmast, så 
länge riksdagen varade, begränsa inväxlingen till de svenska 
småsedlarna. Men frän fullföljandet af den påbörjade reformen 
afstod han icke. För honom voro roven, och kanske förnäm
ligast, andra synpunkter än de politiska bestämmande. Han 
önskade göra ett slut på oredan i våra penningförhållanden 
med alla de olika myntslag, som här förekommo, han ville 
gifva landets egna sedlar en dominerande ställning. 

Spörsmålet var nu ett annat än vid tiden för bankens grund
läggning. Då åsyftade man de svenska sedlarnas utträngande 
med ryska rubelsedlar, utan att den finska banken och dess 
sedelutgifning därvid skulle erhålla nänmvärd betydelse. Nu 
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var det på denna banks' sedelutgifning, som hufvudvikten 
lades. 

Den reform, som till sina allmänna drag i det ofvanstående 
tecknats, skulle visserligen efter något mer än ett årtionde 
visa sig vara en endast half reform, då nämligen icke metal
liskt mynt fastställdes såsom det enda lagliga betalningsmedlet, 
utan sedlarna, finska som ryska, förklarades gångbara lika med 
det metalliska myntet. I den kamp mot tvångskursen på sedel
myntet, som förestod oss, hade ställningen till och med försvagats, 
då vi icke vidare hade att åberopa oss på förekomsten i landet 
af det svenska sedelmyntet och nödvändigheten af dess aflägs
nande. För dem, som i början af 1860-tal~t hade att taga ut 
steget och genomföra en fullständig myntreform, hade det varit 
gynnsammare, om åtgärderna då icke behöft riktas uteslutande 
mot den ryska kreditrubeln, utan äfven åsyftat det svenska myn
tets aflägsnande. Om von Haartmåns myntrealisation kan därför 
sägas, att den i nu antydt afseende var ett felgrepp, måhända 
afsiktligt, i betraktande af von H"!-artmans uppfattning om vår 
politiska ställning till kejsardömet, den rådande Nikolaiska regi- " 
mens man som han var, måhända oafsiktligt, då han icke kunde 
tänka sig, att tvångskurs på sedlarna i Ryssland inom något mer 
än ett årtionde åter skulle införas, men i hvarje händelse 
oundvikligt, då en längre gående reform vid denna tidpunkt 
ännu icke hade kunnat genomföras. 

För vårt ämne är det tillfyllest att fastställa, att myntreali
sationen, om den också icke underlättade en fullständig mynt
reform, dock icke ställde sådana hinder i vägen därför, att icke 
äfven denna reform, då dess tid var kommen, kunde genomfö
ras, samt att myntrealisationen, trots sina brister, dock skulle 
visa sig vara af den "mest genomgripande betydelse, icke minst 
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i fråga om omfånget af Finlands Banks sedelutgifning och där
med äfven bankens förmåga att fullgöra de vidgade uppgifter 
den numera hade sig förelagda. 

Betydande förlust hade under tidernas lopp åsamkats landet 
genom att ansenliga belopp ryska och svenska sedlar för
kommit eller, såsom vid Åbo brand, förstörts och än mer 
genom den Värdeminskning,. som de här cirkulerande ryska så
väl som svenska sedlarna efter hand fått vi9kännas; likaså en 
ränteförlust genom att icke egna utan främmande sedlar va
rit. utelöpande i rörelsen. I det ena som det andra afseendet 
randades nu en ny, löftesrikare tid. 

I och med. mJ7!ltrealisationen erhöll banken ställningen af en 
sedelutgifvande centralbank. Den 21 april 1840 utfärdades. 
kejserliga kungörelsen angående "förändrad organisation af 
Finlands Wäxel-, Depositions- och Låne-Bank " , och däri förkla-

. rades banken berättigad att till underli1ttande af större pen
ningtransaktioner och remisser, und,er öfverhetens garanti,' 
emot nedsättning i silfver utgifva depositionssedlar å enahanda .' . 
valörer med de uti Ryssland redan gällande, nämligen å 
tre, fem, tio och tjugufem rubel silfver. Då dessa sedlar 
uppteddes till inväxling emot silfver, borde 'de genast inlösas i 
sagda mynts ort till sitt fulla belopp, utan att något afdrag för 
deposition eller växling finge äga rum .. 

Det var icke vidare, såsom förut, en anspråkslös anpart 
småsedIar, som banken fick utgifva bland en öfvervägande 
mängd andra sedlar af högre valör, svenska och ryska. Utan 
dess sedlar blefvo numera, med utträngande af de öfriga, 
de dominerande i rörelsen .. 
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Med ens hade banken tagit ett afgörande steg framåt. 
Dess sedelutgifning blef numera af verklig, för dåvarande för
hållanden af stor betydelse, såsom redan blotta siffrorna be
träffande den utelöpande sedelmängden gifva vid handen. Ban
kens sedelutgifning, som under nästföregående period öfver 
hufvud icke uppgått till två millioner rubel banko, utgjorde 
vid utgången af: 

år 1841 S:r Rub. 2,329,443:-

" 
1845 

" 
4,204,659: -

" 
1850 

" 
3,529,143: -

" 
1855 

" 
4,700,202: -

" 
1860 

" 
5,581,009: -

" 
1865 Fmk 26,076,557: -

Banken var visserligen förpliktad att för sedlarnas inlösen 
hålla ~n "depositsilfverfond", motsvarande sju femtondedelar af 
sedelemissionen. Men återstående åtta femtondedelar var 
den berättigad att utlåna, och därmed sattes den i tillfälle att 
bereda affärsvärlden erforderligt rörelsekapital och sig själf en 
vinst, hvilken, hopad under årens lopp, skulle lägga grunden 
till dess solida ställning. 

Bankens tidigare emission af småsedla~ upphörde. De emot
togos dock fortfarande vid förefallande likvider efter samma 
beräknings grund som de ryska banko-assignationerna, nämligen 
efter en kurs af tre rubel femtio kopek banko-assignationer för 
en rubel silfver. Men de indrogos efter hand, och i nådiga kun
görelsen den 16 februari 1848 förkiarades tiden vara inne "för 
detta sedelmynts slutliga indragning och aflysande" och förord
nades, "att förenämda sedlar skulle med den 1 juli 1849 upphöra 
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att vara gällande såyäl i enskilda rörelsen, som i kronans upp
börd". Sedan dess har någon aflysning af bankens. sedlar 
icke ägt rum, utan, om än nya sedlar tid efter annan utgifvits, 
hafva de förut emitterade dock bibehållits vid sin giltighet. 

Då småsedlarna indrogos, följde däraf, att äfven utlåningen 
ur hypoteksfonden för dessa sedlar upphörde. De ur fonden 
tidigare beviljade lånen skulle afbetalas med en fjärdedel årligen. 

I stället infördes nu genom den på grund af nämnda kun
görelse den 21 april 1840 utfärdade instruktionen för banken 
af den 18 november samma år vid sidan af primitiva fonden 
samt jordbruks- och manufakturlånefonderna, för hvilka de ti
digare· bestämmelserna i hufvudsak bibehöllos oförändrade, en 
ny fond, benämnd hypoteksfonden för depositionssedlar. Rän
tan för lån ur denna fond fastställdes till fyra procent. I en 
senare författning af den 13 aprl1 1859 öfverlämnades åt sena
ten att "vid inträffande förhållanden samt på framställning ~f 
Banko-Direktionen denna räntefot efter omständigheterna förän
dra" . Men vid utfärdandet af 1840 års instruktion tänkte man 
sig den däri upptagna fyra procents räntefoten såsom bestående. 

Af banken kunde såsom hypotek "antagas och belånas" i 
främsta rummet: "Finska Bankens äfvensom Ryska Credit
anstalternas utfärdade räntebärande obligationer". Med detta 
uttryck afsågos de depositionsbevis, som utgåfvos af kredit
anstalterna i S:t Petersburg och numera äfven af Finlands 
Bank, såsom vi längre fram skola omtala, utfärdades åt per
soner, hvilka, såsom det hette, gifvit banken lån. 

Äfven "actiebref i bolag och allmänna inrättningar" godkän
des i 1840 års instruktion såsom hypotek "i förhållande till ac
tiernas kända större eller mindre allmänna värde och Bankens 
däraf beroende säkerhet". . Hvilka aktier man vid den tiden 
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hade att bjuda på, framgår däraf, att lån beviljades mot hypotek 
af aktier i teaterhusen i Åbo och Helsingfors, i societetshuset 
i Tavastehus, i Ulrikasborgs badhus. 

Vidare godkändes såsom hypotek hvarjehanda, i författnin
"gen uppräknade, "inhemska producter och tillverkningar", hv~.lka, 
banken till säkerhet, sattes under vård af magistrat i stad och 
kronofogde på landet. Då under senare hälften af förevarande 
period ett lån å trettiotusen rubel ansöktes mot erbjuden sä
kerhet af tretusen kistor tändstickor, fann direktionen dock lån 
icke kunna beviljas mot hypotek af "en så inkurant och eld
farlig beskaffenhet". 

Skuldsedel, "som för lån hos enskild person blifVit i fast 
egendom intecknad och gäldenären, medelst påteckning, till 
transport och pantsättning i Banken bifallit", hörde äfven till de 
hypotek, som kunde godkännas för ifrågavarande lån. 

Borgenslånen, förut så vanliga, blefvo däremot afskaffade. 
Men väl kunde låntagaren pantförskrifva icke blott "enskilte 
personers eller bolags inom Finland utgifne och betalbara aC7 
cepterade växlar eller i hvar mans hand efter ordres gällande 
anvisningar och löpande skuldsedlar" utan ock "andra af gälde
nären, medelst påteckning, till transport bifallna förskrifningar, 
försedda med borgen, såsom för egen skuld il • 

Lånen beviljades på viss tid, icke på kortare tid än sex må
nader eller på längre tid än två år. Räntan erlades för
skottsvis, dock icke för mer än ett års tid. 

En ny kategori af lån, jämväl de från hypoteksfonden för 
depositionssedlar, infördes i 1840 års instruktion, i det att lån 
"till företagande af allmänna byggnader och anläggningar" kunde 
beviljas "större menigheter och associationer" på tio års tid 
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mot fem procents ränta samt låntagarnas gemensamma ansva
righet för lånets återbetalning. 

Märkligare än de förutnämnda bestämmelserna i 1840,års in
struktion är ett' stadgande därom att banken "till den allmänna 
creditens och rörelsens underlättande" tillerkändes rättighet att 
öfvertaga "säkra credit- eller lånepapper, emot afdrag af viss 
afgäld eller procene' . Till slik diskontering kunde i banken 
anmälas växlar eller anvisningar och löpande skuldsedlar, ut
gifna och accepterade af personer, som voro kända och i 
åtnjutande af allmänt förtroende. Beloppet af d~skonträntan 

och betalningstiden bestämdes för hvarje år af chefen för fi
nansexpeditionen i kejserliga senaten. Det var dock först mot 
slutet af förevarande period, som denna växeldiskontering erhöll 
'någon betydelse. 

Däremot utsträcktes bankens verksamhet redan under de 
första åren af ifrågavarande period till ett annat område, näm
ligen till inköp och försäljning af växlar på utländsk qrt. 

Då frågan härom väcktes, rönte förslaget visserligen mycket 
motstånd inom bankens direktion. 

Ordförande i direktionen, som numera bestod "af tre di
rektörer, utaf hvilka en till ordförande särskildt förordnades", 
var Carl Wilhelm Trapp, som utnämnts' till ledamot i direktionen 
vid bankens omändring år ~840 och, efter Winters afgång, för
ordnats till dess ordförande .. Han härstammade från en gammal 
köpmannasläkt i Åbo och förstod att till fullo uppskatta de kraf, 
som handel och näringar rättvisligen kunde ställa på banken. 
Men af ledamöterna var Axel Federley, som samtidigt med 
Trapp inträdt i bankens direktion och dessförinnan varit uni
versitetskamrerare, en fullödig representant för den gamla by
råkratiska åskådningen, och den andra ledamoten, Blidberg, hvil-
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ken anställts såsom bokhållare i banken redan under dess första 
verksamhetsår och nu, vid Trapps utnämning till ordförande, 
från första-kamrerarplatsen befordrades till ledamot i direk
tionen, var heller icke någon vän af reformer. 

I den sålunda sammansatta direktionen rönte, som sagdt, 
förslaget att banken skulle inlåta sig på köp och försäljning .af 
utländska växlar ett betydande motstånd .. F ederley förklarade, 
"att Banken, såsom varande ett publikt verk", icke borde "befatta 
sig med nu ifrågavarande vexel operationer Il • Han framhöll, att 
Finland nu, "sedan realisationen vunnit erforderlig stadga, och 
enhet i penningeväsendet åstadkommits genom indragning af 
det Svenska sedelmyntet, i afseende å sitt mynt var att betrak
tas såsom hvarje annan Stat, där blott landets eget mynt är 
gångbart och tillgängligt Il , och han trodde, att J)Staten ännu ej 
någonstädes gått in uppå att till de trafiquerande försälja dler 
af dem uppköpa vexlar och anvisningar å fremmande orter Il • 
Den föreslagna åtgärden kunde visserligen vara J)till nytta och 
beqvämlighet för en del af landets Handlande, men, såsom 
Banko Directeuren syntes, icke för Banken eller landetll

, och 
slutligen skulle importen af varor från utlandet befordras 
"genom det bekväma och föga kostsamma sättet att alltid hafva 
tillgång på nödigt mynt ii • 

Sådan ungefär var Federleys argumentering för ett afböjande 
af förslaget. Blidberg var mindre deciderad och talade hufvud
sakligen om den ökning af personalen, som reformen påkallade. 
Men ordföranden Trapp förklarade, att han, om icke den före
slagna åtgärden vidtogs, var urståndsatt att skydda bankens 
metallkassa. Han framhöll, hurusom i Finland, där inga större 
eiIer förmögnare handelshus funnos, som underhällo växelaffärer 
på utrikes orter, också tillfälle saknades att inom landet erhålla 
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direkta växlar, hvilka till utländska skulders likviderande och 
andra förefallande behof fördenskull dittills blifvit anskaffade 
och uppköpta i S:t Petersburg eller Stockholm. Denna operation 
hade mött mindre svårighet,. så länge ryska och svenska sedel
myntet utgjorde den allmän~a i landet cirkulerande sedelstocken. 
Då detta däremot efter myntrealisationen icke vidare läte sig 
göra, kunde förmedlingen af dessa transaktione~ lämpligen öfver
tagas af banken, "hvars bestämmelse icke är att blott rikta sig 
sjelf, utan äfven att bispringa och underhjälpa handeln och nä
ringarneIl. Då utskeppningen till England, Frankrike, Holland, 
Danmark, Portugal, Spanien och öfriga hamnar vid Medelhafvet 
emellertid, såsom redan i föregående kapitel anförts, i allmänhet 
öfversteg värdet af hvad därifrån till landet infördes och behåll
ningen indrogs genom växlar, som, utställda ifrån Danmark, ge
menligen på Hamburg, Ui.beck eller Sverige och från de öfriga 
länderna merendels på London, någon gång äfven på Amster
dam i holländsk kurant, öfverlätos 'och föryttrades till härvarande 
remittenter eller ock i S:t Petersburg eller Stockholm realise
rades, förekom enligt Trapps förmenande icke något behof af väx
lar på dessa länder, men väl på Ryssland, Tyskland och Sve
rige. Banken var redan i 1840 års instruktion ålagd att i S:t 
Petersburg "öppna och underhålla förbindelser med något större 
Handelshus af allmännare anseende" för att "å detsamma, till 
penningeremissers underlättande, kunna hålla enskilde personer 
tillhanda anvisningar, dock ej på mindre summor än Trehundrade 
Rubel Silfver", och banken hade i sådant afseende till ombud 
därstädes antagit firman Gustaf Sterky & Son, af hvars tjänster 
banken äfven förut betjänat sig, särskildt vid den inväxling af 
ryska rubel banko-assignationer mot silfvermynt, som försiggått 
i sammanhang med myntrealisationen. Men i Hamburg och Stock-
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holm ansåg Trapp ombud för banken vara af nöden med till
godohafvanden af respektive tvåhundratusen a trehundratusen 
mark banko på förstnämnda ort och sextiotusen a etthundratusen 
riksdaler banko i Stockholm. I Hamburg emotsåg han tre procents 
ränta å det innestående beloppet, men i Stockholm, "hvarest 
allmänna kreditpapper och anstalter till penningars förräntande 
saknadesII , ansåg han ränta med mindre säkerhet vara att på
räkna. Växlarna på Hamburg skulle göras betalbara efter 
nittio dagar, men äfven efter sextiofem eller sextiosju dagar, de 
på Stockholm efter trettio dagar, mindre summor tre dagar 
efter sikt, men äfven a vista. Växlarna skulle utställas icke 
blott af banken, utan äfven af dess kontor i landsorten. Dessa 
skulle direkte avisera de på Stockholm utställda växlarna, 
men aViseringen af växlarna på Hamburg skulle gå genom 
banken i Helsingfors, "till besparing i utrikes bref porto me
delst tillfälle till flere vexlars adviserande i samma brefIl . 
Såsom ett korollarium till förslaget framhöll Trapp, att banken 
borde köpa säkra utländska växlar, för att förstärka tillgodo
hafvandena hos de utländska ombuden, samt att dessa skulle 
berättigas att utställa växlar på banken. 

Förslaget hade utgått från von Haartman, och han skulle 
ha drifvit det igenom, äfven om direktionen i sin helhet mot
satt sig detsamma. Så mycket lättare var det, då ordföranden 
i bankens direktion understödde förslaget. 

Genom nådiga brefvet den 29 mars 1843 förklarades förty 
banken berättigad att ej blott "uppköpa och till discontering 
emottaga säkra och accepterade vexlar och anvisningar, s<;>m 
tillfalla Finska Handlande å utrikes ortll, utan ock att "utfärda 
anvisningar å Hamburg och Stockholm samt för detta ändamål 
hafva Ombud i sagda städer II , hvarjämte ombudet i Stockholm 
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egde trassera växlar å Finlands Bank. I kejserliga brefvet af 
den 17 maj samma år stadgades därjämte, att vid inköp af • 
växlar på Stockholm det svenska myntet skulle beräknas efter 
den i Stockholm på S:t Petersburg, men för andra utländska väx
lar efter den i S:t Petersburg på respektive orter senast noterade 
högsta kurs. För de växlar åter, som banken komme att utfärda, 
skulle Hamburger banko beräknas efter den i S:t Petersburg på 
Hamburg och svenskt mynt efter den i Stockholm på S:t Peters
burg senast noterade lägsta kurs. Banken bemyndigades jäm
väl att till diskontering emottaga säkra anvisningar på S:t Peters
burg och Riga. 

Till ombud i Hamburg antogs Salomon Heine, till ombud 
Stockholm firman Tottie & Arfvedson, som redan tidigare 

stått i förbindelse med banken och bland annat gjort ban
ken enahanda tjänster i fråga om de svenska sedlarnas inlösen 
i svenska riksbanken som Gustaf Sterky & Son i S:t Peters
burg beträffande inväxlingen af ryska' sedlar. Det visade sig 
nödigt att efter hand öka de tillåtna maximibehållningarna ut
öfver hvad man till en början tänkt sig, sålunda redan år 1847 
till. femhundratusen mark banko i Hamburg och trehundratusen 
riksdaler i Stockholm. Såsom också Trapp förutsatt, tillför
säkrades banken ränta på sitt tillgodohafvande i Hamburg, men 
däremot icke af ombudet i Stockholm. År 1855 nämnes dock 
i protokollen, att banken på sitt tillgodohafvande i Stockholm 
åtnjöt tre, i Hamburg där~mot endast två procents ränta. Firman 
Westberg & C:o i Riga anmälde sin önskan att blifva antagen till 
bankens ombud för inväxling dä~städes af bankens sedlar. Nå
got behof häraf ansågs dock icke föreligga. Men väl trädde 
banken senare i förbindelse med firman i och för inköp af 
växlar på Tyskland, då kursen i Riga. ställde sig förmånli-
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gare än i S;t Petersburg. Federley var som vanligt skiljaktig 
och påstod, att "hela den utländska växelrörelsen gick med 
förlust, om ock en obetydlig bokvinst kunde uppvisas II. Tid
tals voro transaktionerna på Riga af en viss betydenhet, och 
afsluten skedde äfven "med begagnande af den elektriska te
legrafen ll

, såsom det heter i 1856 års protokoll. 
Det dröjde tvenne årtionden, innan banken antog ombud å 

andra utländska affärscentra än de nämnda. När detta i början 
af 1860-talet skedde i London, Paris och Frankfurt a/M, var 
det de olika grenarna af huset Rothschild, med hvilka banken 
trädde i förbindelse. Särskildt värdefulla blefvo relationerna 
till den Rothschildska firman i Frankfurt ajM, hvilken under 
ett par årtionden skulle jämte Finlands Bank öfvertaga nästan 
samtliga finska statslån. I början af 1860-talet inleddes äfven 
förbindelser med Köpenhamn, där den nyss grundade Privat
banken i Kj0benhavn, Aktieselskab, blef bankens ombud. 

Böljan var nu gjord till de utländska förbindelser och den 
handel med utländska valutor, som längre fram skulle blifva 
den förnämsta grenen af bankens verksamhet och som i ett 
land, hvilket ligger på sidan om de stora penningcentra, har 
samma betydelse som tillförseln och exporten af guld för dessa. 

Någon synnerlig omfattning fick emelle~tid denna verksam
hetsgren ännu icke under förevarande period. Mot slutet af 
femtiotalet uppgick visserligen omsättningen i ryska valutor till 
närmare tjugu millioner mark årligen, men i början af perioden 
till endast en och en haH million rubel silfver. Omsättningen 
i andra utländska valutor motsvarade i början af perioden nå
got öfver två millioner mark, mot slutet af femtiotalet ungefär 
fem millioner mark. Härvid bör dessutom märkas, att då 
trassaterna icke kunde infria sina växlar och omsättning af 

102 



dessa därför måste medgifvas, samma växlar ingå flere gånger 
i slutsumman för året och att de ofvan angifna talen sålunda 
icke lämna en riktig föreställning om omfattningen af denna 
gren af bankens verksamhet. 

Den utländska växelhandeln var en nyhet på bankens pro
gram: En annan nyhet var upptagandet af depositioner från 
allmänheten mot utfärdandet af obligationer. 

Liksom under föregående period lämnades äfven nu såväl 
enskilda personer som "publika verk och inrättningar il öppet 
att i banken deponera större eller mindre summor i gångbart 
mynt, utan att likväl ränta godtgjordes å de insatta medlen, 
medan' å andra, sidan heller icke någon så kallad folioafgift för 
bankens besvär behöfde af insättaren erläggas. Medlen kunde 
uttagas i jämna tiotal mark eller ock disponeras medelst anvis
ningar, ställda å viss man eller order. Denna räkning begag
nades emellertid under förevarande period lika litet som under 
den föregående. 

Inom affärsvärlden föredrog man att, hålla de öfverskott, 
öfver hvilka man möjligen disponerade', placerade hos bankirer 
i utlandet, helst man sedan vid behof kunde af dem påräkna 
kredit till långt afsevärdare belopp, än dem Finlands Bank ville 
eller kunde erbjuda. 

De enskilda personer åter, som förfogade öfver kontanta 
medel, deponerade dem i ryska Rikskop1mersbanken i S:t Pe
tersburg, på samma sätt som statsverket och banken gjort under 
föregående perioder och fortfarande gjorde i rätt betydlig om
fattning äfven under den· förevarande. 

Men i stället för en depositionsrörelse i vanlig mening bemyndi
gades banken nu genom ofvannämnda kungörelse af den 21 april 
1840 att, enligt mönstret af dessa de ryska bankernas depositio-
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ner, "hos enskilde personer upptaga lån emot fyra procents 
ränta, med ränta på ränta, till ett belopp af Sjuhundrade Tusende 
Silfver-Rubel samt, i följd däraf, under Öfverhetens garanti, ut
gifva förskrifningar i två valeurer, eller på. trehundrad~ och nio
hundrade Silfver-Rubel, ställda på långifvaren, men gällande i 
hvar mans hand och försedde med anteckning å förskrifnin
gens baksida af ränte-beloppet ifrån den första dagen i måna
den, näst efter det försträckningen skett, till den första dagen i 
hvarje månad af de tio år, hvarunder ränta å en sådan sedel må 
tillgodonjutas II ; och banken var "pligtig att inom trenne dagar, 
efter det dessa förskrifningar blifvit företedde, ovilkorligen in
lösa desamma, med upplupen ränta till. första dagen i löpande 
månad, såframt lånet minst i tre månader varit i Banken inne
stående"; men i annat fall ägde ränteberäkning icke rum. På 
grund af kejserliga kungörelsen den 13 februari 1841 utgåfvos 
därefter enahanda obligationer äfven å etthundra rubel, för att 
"dylika Obligationer äfven för mindre bemedlade personer 
måtte blifva tillgänglige ll

. 

Dessa obligationer eller depositionsbevis, som sedermera, 
på grund af att likadana obligationer utgåfvos för anskaffande 
af medel till Saima kanalbyggnad, gingo under benämnin
gen "Saimasedlarna II, utgj orde faktiskt en form af löpande 
räkning mot hög ränta och blefvo därför mycket begär
liga. Bland dem, som i protokollen upptagas såsom köpare 
af dessa obligationer, märker man äfven tjänstemän, af hvilka 
flere på denna de vidsträckta domsagornas och de stora pasto
ratens tid voro väl ställda i ekonomiskt afseende. 

I början af förevarande period, då penningtillgången var 
riklig, blef denna upplåning och därmed följande ökning af 
bankens resurser oförmånlig för banken. Banken var vis-
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serligen berättigad " att, efter förekommande omständigheter, 
ur allmänna rörelsen indraga dessa sedlar ll

• Men mot slutet af 
år 1842 säges i bankens protokoll, att obligationerna voro så 
begärliga, att banken icke "oaktadt alla vidtagna mått och steg" 
lyckats indraga det belopp, som sagda år bort amorteras, och 
man tog därför sin tillflykt, ehuru sådant icke var förutsatt i 
obligationernas text, till utlottning af dem och uppsägning till 
viss dag efter utlottningen, vid äfventyr af räntelöshet. 

Senare blefvo obligationerna till följd af penningknapphe
ten en fara för banken, emedan de i stora mängder återström
made och tärde på bankens kassa. Direktionen hade då all 
anledning att beklaga sig öfver dem, helst de influtna medlen 
tagits i anspråk för statsverkets behof, medan obligationernas 
inlösen gjorde intrång på det kapital, hvaröfver banken förfogade 
för affärsvärldens räkning. Redan år 1845 ifrågasattes inom ban
kens direktion att söka marknad för obligationerna i Hamburg 
och Stockholm. Men mot en sådan åtgärd, som väl i ingen 
händelse ledt till åsyftadt resultat, anmärktes, att räntan för obli
gationerna "utginge ur landet". 

Så länge dessa obligationer icke öfverstego det ursprungliga 
maximum af sjuhundratusen rubel silfve:r:, voro fluktuationerna 
i det utelöpande beloppet ännu icke betydande och faran 
för banken i antydt afseende ännu icke öfverhängande. Men 
den 4 aptil och den 25 december 1855 erhöll banken befallning 
att ytterligare utsläppa dylika obligationer, för bestridande af 
statsverkets utgifter, till ett belopp af en million åttahundra
femtiotusen rubel. Sammanlagdt utgjorde de sålunda mer än 
två och en half million rubel silfver eller ett för bankens' dåva
rande ställning alltför betydande belopp i il vista förbindelser. 

Den form för hopsamlande af allmänhetens besparingar, som 
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man tillskapat i dessa Saimasedlar och hvilken till en början 
visat sig ägnad att i afsevärd mån stärka bankens resurser, 
skulle nu visa sin frånsida och verka förlamande på banken, 
som, för att kunna inlösa de inströmmande obligationerna, var 
tvungen att inskränka krediten för affärsvärlden. 

I närmast föregående kapitel har redan o~nämnts, att vid 
bankens omorganisation år 1840 de dåvarande ledamöterna 
i bankens direktion förflyttades till bankens kontor i Åbo, 
Vasa och Kuopio såsom direktörer för dessa. Från ~bo hade 
redan år 1820 ingått ansökning om inrättande därstädes 
af ett bankens afdelningskontor, men denna ansökning hade då 
afslagits. Nu inrättades sådana kontor på nämnda tre orter, 
och några år senare tillkommo bankkommissarietjänster i Vi
borg och Uleåborg. År 1861 inrättades ett kontor i Björne
borg samt en agentur i Tammerfors och år 1866 agenturer i 
Kexholm och Sordavala. I hufvudsak hade kontoren och bank
kommissarierna hvar på sin ort ungefär enahanda funktioner. 
Skillnaden bestod snarare i rang, aflöning och antalet under
lydande tjänstemän, än i uppdragets art, och efter hand fingo 
kontorens föreståndare äfven å de orter, där de ursprungligen 
benämnts direktörer, den anspråkslösare titeln af bankkommis
sarier. Agenturen i Tammerfors hade icke karaktären af en 
statsinstitution, utan formen af en privat affärsförbindelse. 
Agenturernas i Kexholm· och Sordavala uppgift var att växla 
finskt mot ryskt och ryskt mot finskt mynt. För samma ända
mål inrättades äfven år 1866 provisoriskt på endast några må
nader växlings anstalter i S:t Michel, Joensuu och Villmanstrand, 
å sistnämnda ort för att bereda den i staden förlagda ryska 
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militäJ,"en tillfälle att utbyta ryskt mynt mot finskt. Sedermera 
vidtogs likväl den anordningen, att den ryska militärens aflöning 
utbetalades i finskt mynt, då växlings anstalten i Villmanstrand 
blef öfverflödig. Äfven i Rajajoki tullkammare in- och utväxla
des ryskt mynt. 

Kontoren, af hvilka de i Åbo, Vasa och Kuopio trädde i verk
samhet ifrån myntrealisationens början, hade, liksom bankkom
missarierna och i hufvudsak äfven agenturen i Tammerfors, "till 
föremål att, ,tillfredsställa allmänna rörelsens behof af de olika 
myntslagen, genom deras utvexling emot hvarannan, så att nå
got agio, gen?m st~rre eller mindre tillgång på den ena eller 
andra mynts orten, icke må uppkomma"; hvarjämte kontoren, 
"till penningecirkulationens ytterligare befordrande", ägde icke 
allenast "emottaga ansökningar om lån ur Banken och desamma, 
jämte eget utlåtande, till Banken insända, utan ock till lånesö
kanden i orten, enligt Bankens förordnande, utbetala de försträck
ningar, som kunde blifva beviljade". Rätt att själfva bevilja 
krediter tillades kontoren icke. Men redan detta, att krediter 
beviljades personer i 'landsorten, utan att de kreaitsökande be
höfde direkte vända sig till hufvudförvaltningen i Helsingfors, 
innebar för dåvarande förhållanden ett betydande framsteg. 

Under senare delen af förevarande period, år 1859, inrättade 
banken äfven et~ kontor i S:t Petersburg. Dess hufvuduppgift var 
att inväxla bankens sedlar. Men därjämte ålades kontoret att 
besörja "sådane inkasseringar och utbetalningar på stället, som 
Banko-Direktionen finner lempligt att åt kontoret uppdraga", di

reKtionen obetaget att sätta sig i förbindelse rp.ed något väl 
ansedt bankirhus i S:t Petersburg icke allenast för att ombesörja 
viktigare uppdrag och egentliga bankiraffärer, såsom uppköp, och 
försäljning af växlar på utrikes o'rter samt deras remitterande med 
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mera dylikt, utan ock för att förse kontoret med ryskt mynt i 
sådana fall, då vid inträffande betydligare och oväntade inväx
lingar ögonblickligt behof af slikt mynt kunde uppkomma. 
. Frågan om inväxlingen af bankens sedlar i S:t Petersburg 

hade länge varit föremål för olika meningar. 
Å ena sidan ansåg man det ligga vikt på att bankens sed

lar sålunda bereddes omlopp äfven i Ryssland, och denna 
mening förfäktades af von Haartman. Han anförde mot 
slutet af år 1853 till direktionens protokoll, att kostnaden för 
denna inlösen mångfaldt ersattes därigenom, att ett vida större 
antal af bankens sedlar, såsom utslitna eller förkomna, aldrig 
presenterades till inlösen, men framför allt betonade han, att 
dessa sedlar sålunda erhöllo större kredit och fingo 'utväg till 
obegränsadt omlopp i Rysslands vidsträckta och lifliga pen
ningrörelse, utom det att den handels gemenskap med detta 
land och densammas vidare utveckling, som utgjorde ett vill
kor för näringarnas i Finland bestånd och vidare fortkomst och 
sålunda betingade möjligheten af landets framåtskridande i 
kultur och välstånd, icke rimligen kunde underhållas, än mindre 
tillväxa i liflighet och betydelse, utan tillvaron och fortfarandet 
af en anstalt, som i Ryssland beredde landets sedelmynt 
samma säkra och obestridda värde och gångbarhet, som silfver
myntet ägde öfver hela riket. 

Å andra sidan däremot kände man sig i bankens direktion 
bekymrad öfver de massor af bankens sedlar, som i synnerhet 
under missväxtår för inköp af spannmål strömmade till S:t 
Petersburg och, där presenterade till inlösen hos bankens om
bud, togo bankens tillgångar i anspråk. Man föreställde sig, 
att sedlarnas inlösen i S:t Petersburg för bankens räkning var 
ägnad att för banken öka svårigheterna i antydt afseende. 
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<Men man öfverskattade påtagligen såväl på det ena hållet 
som på det andra betydelsen af denna inlösen. Importen af 
ryska varor, särskildt spannmål, skulle < icke hafva af tagit, 
äfven om sedlarnas inlösen för bankens räkning upphört, 
och likviden för denna import, om den ock vid sådant för
hållande ägt rum icke i form af remiss af bankens sedlar utan 
i dess anvisningar eller i utländska valutor, hade dock i sista 
hand kommit att drabba bankens utländska. tillgångar. 

Äfven då det år 1859 gällde att vidtaga den förenämnda åt
gärden att för inlösen af bankens sedlar i S:t Petersburg inrätta 
ett särskildt kontor därstädes, framhöllos i senaten samma skäl 
för och emot den föreslagna åtgärden, som ofvan anförts. 

Erfarenheten har sedan visat, att såväl förhoppningarna på 
denna nya förmedlare af affärsförbindelserna med Ryssland 
som de mot förslaget uttalade farhågorna voro öfverdrifna. 

Bankens organisation och formerna för dess verksamhet, så
dana de gest<:tltades i början af 1840-talet, förblefvo under hela 
den förevarande perioden i hufvudsak oförändrade intill den 13 
april 1859, då en förordning angående förändrad organisation 
af banken utfärdades. Däri ingick beträffande bankens sedel
utgifning den grundväsentliga förändringen, att i den metalliska 
valutan för sedelutgifningen finge inberäknas äfven "B~nkens 
ostridiga fordran hos dess agenter på utrikes ort för remitte
rade vexlar ll

, en princip, som sedermera bibehållits i lag
stiftningen angående bankens sedelutgifning och som gifvit se
delutgifningen en betydligt utvidgad marginal, på samma gång 
basen för densamma förblifvit fullt solid, då nämligen ban
kens tillgodohafvanden i utlandet, placerade som de varit och 
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äro hos banker af erkänd soliditet, äro lika disponibla för 
sedlarnas inlösen som det guld, banken förvarar i sina hvalf. 
Äfven förtjänar det nämnas, att det öfverinseende öfver ban
ken, som enligt tidigare bestämmelser utöfvades af finans
expeditionen, genom 1859 års förordning öfverflyttades på se
natens ekonomiedepartement och det personliga inflytande, 
som finanschefen utöfvat och hvilket låtit bankens direktion 
äfven i fråga om krediters beviljande träda i bakgrunden, nu
mera förminskades; likaså att en för arbetssättet inom direk
tionen betydelsefull förändring af protokollsföringen i detta sam
manhang genomfördes, såtillvida att fullständigt protokoll d,är
efter behöfde föras endast i frågor, där skiljaktiga meningar af 
direktionens ledamöter yttra.des eller då utdrag ur protokollet 
komme att utfärdas eller direktionen med afseende på ärendets 
vikt och beskaffenhet i öfrigt ansåge, att detsamma borde ingå 
i protokollet. 

Reformerna fortsattes genom kungörelsen den 9 november 
samma år angående villkoren för kassakreditiv, upp- och af
skrifningsräkning samt insättning af penningar emot ränta. Här
vid var det, en nyhet af stor principiell, om också icke synner
lig praktisk' betydelse, att ränta utfästes för penninginsättnin
gar i banken. Ännu i förordningen af den 13 april 1859 stad
gades, att "någon ränta icke godtgöres för dylika depositioner". 
Tvärtom berättigades banken att af enskilda personer, som 
gjorde insättningar i banken, om också icke af publika verk och 
stiftelser, förskottsvis "uppbära i provision en viss procent af 
det deponerade kapitalet", hvilken af senaten bestämdes "utan 
afseende å den längre eller kortare tid, som depositionen komme 
att kvarligga". I förordningen den 9 november 1859 utfästes 
däremot å upp- och afskrifningsräkning en räntegodtgörelse af tre 
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procent, medan å andra sidan dock en folioafgift af minst fem
ton rubel påfördes räkningshafvaren. På depositioner beräkna
des icke ränta för de första tio dagarna, men därefter godtgjor
des tre och en half procent intill den dag, då medlen lyftes, 
såframt de varit minst tre månader i banken innestående, hvar
emot för insättningar, hvilka tidigare uttogos, ränta icke erlades. 
Insättning, som icke uppgick till tretusen rubel, utbetalades vid 
anfordran, större belopp efter respektive tre, åtta och fjorton 
dagars uppsägning. 

Denna gren af bankens verksamhet var föreslagen till infö
rande redan år 1853, i anledning af då rådande penningknapp
het, dock icke till' högre sammanlagdt belopp än trehundratusen 
rubel silfver, men förslaget fullföljdes icke då. Älven nu fick 
depositionsrörelsen till en början ringa omfattning. Men under 
förra hälften af år 1865 anmälde direktionen hos senaten, att 
dels affärsmän, dels äfven vår första privatbank, Föreningsbanken 
i Finland, på depositionsräkning insatt betydliga summor, och 
då sådana tillfälliga depositioner icke kunde användas i bankens 
lånerörelse, bemyndigades direktioneJ.? att interimistiskt förlänga 
uppsägningstiden för depositionerna, och kort därpå öfverläm
nad.es åt direktionen att, i mån af bankens penningställning och 
det störr~ eller mindre tillfället för banken att i sin lånerörelse 
använda främmande kapital, emottaga eller vägra emottagan
det af sådana depositioner. 

Någon omorganisation af banken, allra' minst en sådan jäm
förlig med den af år 1840, inneburo de nämnda förordningarna 
af år 1859 icke. Men förordningen af den 13 april 1859 var 
dock för banken af ingripande betydelse i ordets fulla bemär-' 
kels e, såtillvida nämligen som däri för bildande af en "amortis
sementsfond II, afsedd att utgöra säkerhet för inlösen af finska 

111 



statsverkets genom banken utfärdade fyra procents låneobliga
tioner äfvensom af statsverkets utan bankens förmedling utgifna 
tre och sex tiondedels procents obligationer, lydande å femtio 
rubel, anslogs bland annat behållningen i småsedels-, jordbruks
och manufakturfonderna samt ifrån bankens primitiva fond "den 
million rubel banko-assignationer, som till dess första grund
läggande år 1811 ifrån statsverkets tillgångar blifvit förskjuten II. 

Amortissementsfondens tillgångar utlånades visserligen, äf
ven de, genom bankens förmedling och kommo sålunda rörel
sen till godo. Men då under en följande period boskillnad ägde 
rum mellan banken och statsverkets fonder, bland de sistnämnda 
äfven amortissementsfonden, var bankens äfven eljest föga be
tydande kapital yttermera reduceradt med de belopp, som så
lunda öfverförts till nämnda fond. 

Under den första delen af den period förevarande kapitel 
omfattar rådde öfver hufvud' riklig tillgång på penningar i landet, 
icke minst i Finlands Bank. Räntesatsen för diskonteringar 
hölls vid fyra procent. 

Såväl finans chefen som direktionen klagade öfver att utlå
ningen gick trögt samt att efterfrågan på kredit i banken var 
obetydlig. Det första året efter bankens omorganisation underlät 
bankens direktion att ingå med förslag till diskontränta och förkla
rade denna sin underlåtenhet därmed, att" utvägen icke anlitats (( . 

Genom myntrealisationen ökades rörelsekapitalet i Finland 
i samma mån, som tillgången därpå i Sverige minskades, eller 
sålunda med ett belopp, motsvarande summan af de svenska 
sedlar, som återkommo dit och inväxlades mot metalliskt mynt. 
Enahanda var förhållandet äfven med det belopp ryska sedlar, 

112 



som genom myntrealisationen utträngdes ur rörelsen och er
sattes med de finska. Visserligen kom icke hela ~et mot
svarande beloppet rörelsen här till godo, utan den del däraf, som 
banken ålades hålla i metalliskt mynt, blef på sådant sätt bun
den. Men äfven det öfverskjutande beloppet var betydande för 
dåvarande förhållanden, och det var naturligt, att -någon tid 
förgick, innan det kom till användning. 

Det bör äfven framhållas, att den ekon9miska utvecklingen 
i landet på 1840-talet stod stilla och därför icke hade behof 
af ökadt rörelsekapital. På industrins område kunde ökad liflig
het icke sparas. De förhoppningar man tidigare haft på järn
industrin grusades, och bankens protokoll tala om de bekymmer 
direktionen hade i anledning af en del krediter på järnindu
strins område. Nya industrier. åter uppstodo icke ännu hos oss .. 

Jordbruket stod, äfven det, stilla. De gamla herrgårdarna 
vansköttes, medan ägarna sökte sig till tjänstemannabanan. 
Allmogen åter hade icke ännu hunnit den grad af bildning. och 
välstånd, att den skulle kunnat utgöra en ersättning för de 
krafter, hvilka jordbruket sålunda _ gick förlustigt. 

Handel och sjöfart trifdes däremot synbarligen bättre än 
under föregående period. Men vid behof af kredit höll man 
sig företrädesvis till utländska kreditgifvare. I ett af bank
direktionen den 7 december 1842 afgifvet utlåtande. i anledning 
af chefens för finansexpeditionen uppmaning till direktionen att 
inkomma med förslag till lånerörelsens befordrande framhöll 
direktionen uttryckligen "de kreditförhållanden, hvarpå en stor 
del af ·Finlands utrikeshandel särdeles på Tyskland och Eng
land är grundad och lättheten att till dess bedrifvande erhålla 
utländska kapitaler, utan någon egentlig garanti eller säkerhet 
för deras återbetalning". 
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För att få ökad användning för bankens disponibla me
del föreslog -direktionen, att lån till anläggning och utvidg
ning af större jordbruksföretag samt fabrikers, manufaktu
rers och bergverks anläggning skulle beviljas mot en <;tnnui
tet af fem procent, däraf endast två procent skulle beräknas 
såsom ränta och återstoden utgöra amortering, vid hvilket för
hållande lånen skulle slutamorteras inom tjugusex och två 
tredjedels år. Äfven för lån af annat slag föreslog direktionen 
en nedsättning af räntan till högst fem procent. Diskonträn
tan åter ansågs kunna bibehållas vid fyra procent. Denna 
direktionens framställning blef i hufvudsak bifallen. 

Trots de låga räntesatserna var efterfrågan på kredit i 
banken allt fortfarande obetydlig. 

Sammanlagda beloppet af hypoteksfondens för depositions
sedlarna utestående fordringar inom landet var vid utgånge?
af år 1841 endast något öfver tvåhundratusen rubel silfver och 
hade tio år senare icke stigit till mer än en million trehundra
tjugusjutusen rubel. 

Den tröstlösa bild af stillastående, som ett studium af de 
ekonomiska förhållandena i Finland på 1840-talet kvarlämnar, 
saknar dock icke alla ljuspunkter. I detta afseende för~änar 
det erinras, att landets första ångbåtsflotta då kom till stånd. 
Det var Åbo Ångfartygsbolag, med ett kapital af fyrahundra
tusen rubel banko-assignationer, som härvid gick i främsta ledet. 
Bolaget förvärfvade sig tvenne ångfartyg, Storfursten och Furst 
Menschikoff, försäkrade i England för sextontusen engelska pund, 
och önskade anskaffa ännu ett tredje för en kostnad af trettontu
sen pund samt ansökte i sådant afseende om en kredit på sjuttio-' 
tusen rubel mot fem procents ränta på tio ~rs tid. Krediten 
beviljades, och det tredje ångfartyget, benämndt Finland, blef 
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af bolaget anskaffadt. Det gick emellertid icke lyckligt för 
bolaget, utan detta gjorde konkurs efter några år. Äfven i 
Kuopio bildades ett bolag för anskaffande af bogserångare till 
Kallav~si, och bolaget fick för ändamålet ett lån af tjugutusen rubel. 

Några stadskommuner visade prof på företagsamhet. Vasa, 
som då ännu icke var beläget vid sjön, utan på den plats, 
där det s. k. Gamla Vasa befinner sig, tillämnade en "kanal
anläggning till saltsjön (I och erhöll i sådant afseende ett ränte
fritt lån af allmänna medel. Åbo stad fick år 1850 ett lån för 
byggandet af Runsala bro. Kristinestad upptog likaledes lån 
för en brobyggnad. 

Men det företag, som låter alla andra' på denna tid, en
skilda, kommunala, liksom statsverkets, träda i andra planet, var 
byggandet af Saima kanal. Den öppnades visserligen för tra
fik först år 1856, och det var sålunda en senare tid förunnadt 
att skörda frukterna af den nya kommunikationsleden. Men 
utförandet af detta för våra dåvarande förhållanden storartade 
företag liksom finansieringen af detsamma faller hufvudsakligen 
inom ramen af den tidsperiod, hvarom här är fråga. 

Betydelsen af Saima kanal var och är störst för trävarutrafi
ken. Såsom i nästföregående afdelning af denna skrift framhål
les, försiggick visserligen äfven dessförinnan en betydande trä
varuexport ~rån Finland, och de viborgska köpmanshusen, som 
på senare tid intagit en så framskjuten plats på detta område, 
ägde redan då' sågar och sågandelar vid de inre vattendragen. 
Men från Lauritsala, dit kanalen nu leder från hafvet, måste 
transporten då ske med häst, hvilket icke allenast väsentligen 
förökade kostnaderna, utan framför allt icke tillstadde en export 
i den skala, som sedan kanalens tillkomst blifvit ,möjlig. 

Det var Lars Gabriel von Haartman, han och ingen an-
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nan, som bragte detta i synnerhet för de östra delarna af landet 
betydelsefulla storverk till stånd, det var han som tog initia
tivet därtill, han s0n:t bragte det till afslutning. 

För dåvarande förhållanden var von Haartman en stor
slagen personlighet. Han skulle hafva varit det äfven i nu
varande förhållanden och mätt efter större måttstock än vår. 
Under tider af ekonomiskt och politiskt uppsving finner man 
esomoftast personer, som taga ledningen, som gå före sin tid 
och tack vare detta, tack vare energi och förmåga uträtta märk
liga ting. Men von Haartman utförde myntrealisationen, ny
skapade Finlands 'Bank, genomdref byggandet af Saima kanal, 
för att endast tala om de af hans verk, som närmast höra inom 
ramen för denna skildring, på en tid, då hopplöshet rådde öfver
allt. Det är detta, att han ensam vågade tro på landets fram
tid eller, låt, så vara, på sin egen skapande förmåga, medan 
andra stodo tviflande och nedslagna, det är detta, som gjorde 
hans storhet och som för alltid tillförsäkrar honom en fram
stående plats i vår ekonomiska utvecklings historia. 

På samma gång det geniala initiativets och den lugna, prak
tiska beräkningens man utkastade von Haartman en solid finan
sieringsplan för utförandet af Saima kanal. Kostnadsförslaget 
för kanalen upptog ett belopp af något öfver två millioner ru
bel, men kostnaden beräknades af von Haartman till tre millio
ner rubel och fördelades på femton år med tvåhundratusen ru
bel om året. Ena hälften däraf skulle genom banken årligen 
från och med 1845 ställas till förfogande såsom räntebärande 
förskott mot statskasseobligationer å femtio rubel, löpande med 
tre och tre femtedels procents ränta, motsvarande en half kopek 
om dagen, och förfallna till betalning efter femton års förlopp. 
För bestridande af den återstående hälften af årskostnaden, 

116 



etthundratusen rubel, äfvensom till ränta och amortering af de 
nämnda obligationerna skulle af finska statsmedel de första tio 
åren utbetalas etthundrafemtiott:Lsen rubel årligen, de följande 
tio åren etthundratusen rubel och yttermera tio år femtiotusen 
rubel årligen. Säkerhet för annuiteterna utgjorde dessutom tre
hundrafemtiotusen rubel af finska statsverkets i Riks.kommers
banken i S:t Petersburg deponerade behållning. 

De nya statskasseobligationerna voro icke efterfrågade, ehuru 
de godkändes såsom säkerhet för lån, uppbördsborgen och entre
prenader. På von Haartmans förfrågan om orsakerna till obli
gationernas ringa åtgång framhöll direktionen bland annat obli
gationernas låga ränta, men för att dock göra dem begärliga 
föreslog den, att obligationerna skulle af banken emottagas i alla 
förefallande likvider. I anledning häraf föreskrefs, att obliga
tionerna skulle i stället för kontant, vid likvider med enskilda 
personer och andra allmänna kassor, i banken och af stats
verket emottagas, hvilket finans expeditionen förklarade innefatta, 
"att de skulle gälla icke allenast vid liqvider af lån och derå 
förskrifna räntor, utan äfven vid andra derstädes förefallande 
penningetransactioner och omsättningar eller i betalning för an
visningar, vexlar och mera dylikt((. Banken skulle behålla 
dem i sina fonder, men, då sådant icke vidare befanns lägligt, 
erhålla likvid för dem af statsverket. 

Så länge. penningtillgången ännu var riklig eller åtminstone 
god, medförde dessa obligationer ringa olägenhet för banken. 
Men äfven under 1840-talet ser man i bankens protokoll om
nämndt, att handelskonjunkturerna voro oförmånliga, så år 1845. 
År 1847 talas uttryckligen om en förhandenvarande "han
delskris((. De ifrågavarande obligationerna blefvo up.der sådana 
tider mycket betungande för banken, och saken förbättrades icke 
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därmed, att, såsom i en skrifvelse från generalguvernören, furst 
Menschikoff, föreslogs, lånen ur statsverkets "fattig- och arbets
husfond 1I skulle indrifvas och medlen placeras i statsverkets 
obligationer. De gjorde lika fullt intrång på det för utlåning 
tillgängliga kapitalet. 

N ågon varaktig penningknapphet kunde emellertid ännu 
icke iakttagas, såsom framgår däraf, att diskonträntan för växlar 
på högst nio månader ännu i december 1851 fastställdes till 
endast fyra procent. 

Men några år senare hade bilden med ens ändrats" 
Missväxtår inträffade med däraf följande ökad import af 

spannmål. Flere städer nedbrunno. Det år 1832 inrättade 
allmänna brandstodsbolaget upptog, för att kunna betäcka 
brandskadeersättningarna, ett lån från banken å tvåhundratusen 
rubel. Statsverket betungades med de årligen återkommande 
utgifterna för byggandet af Saima kanal och amorteringen af de 
för ändamålet utfärdade obligationerna samt räntebetalningen 
på dem, likaså med räntor och amortering på ett för upp
förandet af Bomarsunds fästning och byggandet af lutherska 
kyrkan i Helsingfors upptaget lån. Följde så det orientaliska 
kriget med· de skador, som de fientliga eskadrarna åsamkade 
flere af våra kuststäder, och hämmandet af vår export. Af 
vår handelsflotta hann visserligen en del vid krigets utbrott 
försäljas, . och i köpeskilling härför indrogs af banken 862,183 
mark Hamburger banko, 48,216 pund sterling och 177,328 
riksdaler. Men ett stort antal fartyg uppbringades och ham
nade i fiendens våld. Af den förra handelsflottan återstod 
mindre än hälften. 

Nu fra~trädde äfven bristerna i myntrealisationen, sådan den 
genomförts, då steget icke tagits ut och metalliskt mynt förkla-
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rats för det enda lagliga betalningsmedlet, utan finska bankens 
sedlar och, lika med dem, de ryska rubelsedlarna förklarats 
gångbara till sitt nominella värde lika med metalliskt mynt. 
Då tvångskurs i, anledning af kriget infördes i Ryssland, 
måste Finlands Bank följa efter. Ty ehuru banken hade till
räckligt metalliskt mynt för infriande af sina egna sedlar, räckte 
dess metallkassa icke till för inlösen af den mängd ryska sed
lar, som i händelse af sedlarnas fortsatta inväxling skulle till
strömmat. Och då banken var förpliktad att behandla de ryska 
sedlarna såsom sina egna, återstod icke för banken annat än 
att stänga växlingsluckan äfven för dessa. 

Den 5' april 1854 anmälde direktionen hos finansexpeditio
nen, att utväxlingen af klingande mynt sedan de sista dagarna 
af nästföregående månad högst betydligt tilltagit samt att åt
skilliga handlande förklarat sin afsikt vara att vidare uttaga 
slikt mynt till belopp utöfver hvad för vanlig omsättning kunde 
anses behöfligt, hvarför direktionen hemställde, om icke, till 
undvikande af ett öfver höfvan strängt anlitande af banken~ 
förråd af metallisk valuta, utväxlingen däraf finge af direktio
nen efter omständigheterna bestämmas, tillsvidare med upp
häfvande af den enhvar tillerkända ovillkorliga rätt att i utbyte 
mot hvilken summa sedlar som helst fordra och erhålla klin
gande mynt. I finans expeditionens skrifvelse af den 8 april 
emottog direktionen underrättelse om att kejserliga senaten 
funnit godt bifalla direktionens framställning, till följd hvaraf 
direktionen, "så länge närvarande förhållanden fortforo", ägde 
bestämma det belopp, som vid skeende utväxling finge till 
enhvar i klingande mynt utgifvas. Direktionen fastställde be
loppet till endast trettio rubel, och härmed var i Finland tvångs
kurs å sedelmyntet införd med all den osäkerhet i penning-
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värde och affärstransaktioner, som däraf följer. Den blef sedan 
bestående i mer än ett årtionde allt intill myntreformens ge
nomförande år 1865 .. 

Den med tvångskursen och kursfallet på rubeln förenade 
stegringen af alla pris gjorde det cirkulerande sedelmyntet, 
hvarpå tillgången äfven dessförutan varit o.tillräcklig, ännu 
knappare. 

Banken genomgick nu sin första kris. Icke så som icke 
konjunkturerna äfven förut under bankens tillvaro hade väx
lat och goda penningtider efterträdts af penningknapphet 
och ekonomiska svårigheter. Men bankens verksamhet hade 
icke tidigare den omfattning, förhållandena vora icke så in
vecklade, att förutsättningarna för en affärskris ännu förefun
nos i landet, än mindre Finlands Bånk med sina obetydliga 
affärer kunde blifva berörd däraf. Nu däremot förelågo de ty
piska tecknen på en kris i modern mening. 

För att stärka bankens ställning, men med den påföljd att 
krisen blott försvårades, utfärdades den 8 november 1854 
ett nådigt reskript till direktionen af innehåll, att Hans Kej
serliga Majestät med fäst afseende därå, att företag, grun
dade på lån ur publika lånefonder, kunna under krigstid 
blifva vådliga icke allenast för dessa fonder, utan äfven för 
allmänna välståndet, funnit nödigt att, intill dess annorlunda 
förordnas, dels helt och hållet förbjuda, dels inskränka bevil
jandet af vidare lån ur Finska Bankens särskilda fonder, så 
mycket hellre~ som de allaredan utgifna lånekapitalen synas 
vara alltför betydliga. i förhållande till de summor, hvilka i den 
finska industrin i allmänhet omsättas, samt att Hans Kejserliga 
Majestät i följd häraf nådigst förordnat som följer: 

1:0 ur primitiva fonden må vidare lån, hvarunder förnyelse 
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af redan erhållna lån jämväl bör inbegripas, icke utgifvas, intill 
dess annat förordnande i detta hänseende meddelas; 

2:0 lån ur bankens öfriga fonder kunna, med bifall af gene
ralguvernören eller den hans ämbete förvaltar, beviljas endast i 
sådana fall, som förtjäna särskildt afseende samt då låntagarens 
egen förmögenhet utgör fullkomlig säkerhet för lånet, hvaremot lån 
till nya industriella företag äfvensom lån till betydligare belopp, 
för hvad ändamål det vara må, tillsvidare icke skola medgifvas. 

Senare, den 4 december, förklarades 'detta reskript sålunda, 
att Hans Kejserliga Majestäts verkliga mening varit att förebygga 
äfventyrliga spekulationer samt att sätta hinder för lån eller 
borgensförbindelser, som öfverstiga låntagarnas eller borgesmän
nens vederhäftighet. 

Bankens .• direktion sökte ställa sig dessa föreskrifter till ef
terrättelse. Men låntagarna förmådde öfver hufvud icke göra 
afbetalningar på IITediterna, och banken måste föga sig däri. 

Ett år senare, den 22 november 1855, infordrade von Haart
man utlåtande af direktionen beträffande bankens dåvarande 
ställning, och dir~ktionen framhöll i anledning däraf, hurusom, 
i fråga om allt det, elände, som kriget framkallat, samt det 
misstroende och den penningbrist, so~ däraf varit följden, de 
dåvarande förhållandena "mer 'än eljest påkallade ett spridande 
af de publika lånefondernas kontan,ta behållningar, ej allenast 
på det penningetillgången i landet r allmänhet måtte ökas, 
utan förnäm:ligast på. det jordbruket, handeln och öfriga närin
gar åter måge lifvas samt för de hundrade tusende personer, 
hvilka genom sjöfartens, skeppsbyggeriets och sågrörelsens 
upphörande, handelns inskränkning, inställandet af publika och 
enskilda personers byggnadsarbeten, uppskjutande af odlingar 
och andre större' landtbruk,sföretag, fabrikernas afstannande 
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m. fl . dylike hämmande orsaker blifvit arbets- och brödlöse, ut
vägar till sysselsättning och förtjänst dymedelst kunde beredas." 

Direktionen hemställde därför, att bankens lånerörelse skulle 
få i tidigare utsträckning upptagas, och i nådigt reskript den 
27 maj 1856 fann Hans Majestät för godt att, "sedan krigsför
hållandena numera upphört", upphäfva de tidigare förordnan
dena om inskränkning i bankens utlåning. 

Banken hade äfven i yttre måtto varit störd af krigsförhål
landena. Redan under krigets första år, 1854, hade, på grund 
af senatens förordnande af den 24 mars, bankens förråd af 
silfver och guld samt en del handlingar förflyttats till Tavaste
hus, dit en af b~ens kamrerare jämte en annan banktjänste
man och tvenne vaktmästare tillika sändes. Sedermera ansågs 
tillräckligt, att "endast en af Bankens tjänstemän under Guver
nörens inseende skulle hålla vård om sagda redbarheter 
och besörja de dervid förefallande göromål. II Dessa be
stodo hufvudsakligast i att "efter Direktionens ingående rekvi
sitioner, bland lånehandlingarne uppsöka sådane skuldsedlar 
med tillhörande hypoteker i Bankobiljetter eller andre säker
heter, som blifvit i Banken inlöste eller eljest befinnas nödiga 
och förty Döra till Direktionen remitteras äfvensom att på be
höriga ställen nedlägga de lånehandlingar och hypoteker, hvilka 
ifrån Direktionen ankommall

• Äfven klingande mynt remittera
des till och från denna "Bankens depot i Tavastehus ll

• 

Påföljande år, 1855, blefvo åtgärderna för tryggande af ban
kens tillgångar mer omfattande. Kontoret i Åbo hemställde 
under förra hälften af januari månad att äfven kopparmyntet 
finge sändas till annan ort. Men direktionen resolverade, att 
kopparmyntet, som "blifvit insatt uti ett eldfritt och sedermera 
igenmuradt hvaIfll

, skulle "till den del, som för vexelkontorets 
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behof icke blefve behöfligt, tillsvidare och intill dess derom kan 
blifva annorlunda förordnadt, förvaras uti omförmälte hvalf, 
hvartill ingången, efter till äfventyrs skeende uttagning af kop
parmynt, bör åter igenmuras. 1C Senare anmodades dock kon
toret, med afseende därpå, att tillgångarna befunnos /löfverstiga 
hvad som under närvarande förhållanden finnes rådligt och 
nödvändigt att derstädes qvarhålla lC

, att sända en del af 
kopparmyntet till banken i Helsingfors eller till Tavastehus. 
Älven väcktes förslag' .om a~t kontorets i Åbo /lhandlingar 
och förråder af kopparmynt, som kunde undvarasIC, skulle 
sändas längre in i landet än till Tavastehus, nämligen till 
Tammerfors, likaså att kontorens i öfriga. sjöstäder, nämligen 
i Vasa, Viborg och Uleåborg handlingar och metalliska kassa 
skulle sändas, kontorets i Vasa till Tammerfors eller Jyväs
kylä, kontorets i Viborg till Villmanstrand eller Kexholm och 
kontorets i Uleåborg till Kajana. Men direktionen var icke 
benägen härför, emedan verksamheten vid kontoren däri
genom hade blifvit omöjliggjord. Bekymren för kontoren i 
landsorten och deras säl{erhet fingo sedan träda tillbaka för 
omsorgerna om hufvudkontoret i Helsingfors, hvilket i syn
nerhet genom beskjutningen af Sveaborg och de i samman
hang därmed emotsedda landstigningsförsöken ansågs utsatt 
för fara. Icke ens Tavastehus befanns vidare erbjuda nödig' 
säkerhet, utan generalguvernören, grefve Berg uppmanade se
naten i skrifvelse af den 2 april att vara betänkt på att, i hän
delse af fientligt anfall i landet, ifrån nämnda stad till annat 
säkert ställe förflytta bankens ])klingande mynt och andra red
barheterii. Senaten förordnade i anledning däraf, att bankens 
tillhörigheter i Tavastehus, . /Iifall omständigheterna så skulle 
påfordra och hvarom närmare förordnande komme att direk-
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tionen meddelas ll
, skulle "utan ringaste dröjsmål den 1 näst· 

instundande Maj, derest hjulföret då tillräckligt stadgat sigll
, af· 

sändas eller, såsom det i protokollen heter, "med kronoskjuts 
afgå till 5:t Michels stad ll

• T~ll förfogande för ändamålet stäl· 
des tvenne af landtmäterikontoret i nämnda stad disponerade 
"hvälfda archivrum II • Inom direktionen uppstqd härvid frågan, 
huru bankens i Tavastehus förvarade "silfver, guld och hand· 
lingar, som finnas insatta uti 288 il 290 särskilte kärl, hvarje i vigt 
omkring 18 lispund samt i en jernkassakista och omkring tolf 
stycken lådor ll

, skulle kunna få plats, så trångt som det utrymme 
var, hvilket i 5:t Michel erbJöds banken. "I anseende till silfver· 
kärlens antal och ~etydlige tyngd, som ungefär motsvarar vig
ten af 400 tunnor rågll, ansåg direktionen dem "icke kunna uti 
ett rum alla uppläggas, helst ej flere än 3:ne kärl gerna få 
ställas på hvarandra utan lärer en del af -dem måsta insättas 
uti det andra archivrummet åt gården, i. hvilket sistnämnda 
bankens handlingar m. m., för att lättare vara tillgänglige, tillika 
skulle förvaras ll

• Direktionen lät äfven undersöka, huruvida 
kärlen i Tavastehus utan fara kunde "tåla en längre transportll, 
och fick emottaga ett i hufvudsak tillfredsställande besked i detta 
afseende. I 5:t Michel ansåg direktionen icke en banktjänsteman 
såsom i Tavastehus vara till fyllest, utan föreslog tillsättandet för 
ändamålet af en tillförordnad bankdirektör, och slutligen anhöll 
direktionen, att "Finans Expeditionen ville ingå författning derom, 
att vid depoten i 5:t Michel militärbevakning äfven finnes att tillgå, 
nemligen under dagarne en postkarl vid ingångsdÖrren till kas·sa· 
hvalfvet samt under nätterna, ifrån klockan 7 om aftonen till 
klockan 7 om morgonen, dei-jemte en annan vid yttre sidan af 
huset åt torget. ll Den 4 maj omtala protokollen "tolf krono
skjutsfororll för forslande af skuldsedlar och andra redbarheter 

124 



från banken till Tavastehus, därifrån förflyttning till S:t Michel 
skulle' försiggå den 18 maj. Den 7 maj heter det, att äfven 
bankens direktion "jemte så många af Bankens t j enstem annap er
sonal, som enligt Direktionens bepröfvande ovilkorligen erfor
drasii, skulle förflyttas till S:t Michel, "i händelse slik flyttning 
varder beslutad och hvarom Direktionen ägde afvakta närmare 
förordnande. II I Helsingfors skulle en del tjänstemän och, en
ligt bankdirektionens f~rordnande, äfven en af direktionens meq: 
lemmar kvarstanna för låneomsättningar och andra oundvikliga 
göromål. Den 11 maj utfärdade direktionen instruktion för en 
tjänstförrättande bankdirektör i S:t Michel. Den 24 maj om
nämnes i protokollen" att ett kompani af 11 :te Finländska 
linjebataljonen beordrats att åtfölja transporten från Tavaste
hus till S:t Michel, där etthundra man skulle kvarstanna för 
vakthållningen. Ett par månader senare, den 15 juli, emot
tog direktionen af generalguvernören föreskrift att med kassor 
och handlingar afflytta, "i händelse af befaradt fientligt anfall 
under dagen. II Några dagar senare tillförsäkrades direktionen 
eskort af "en underofficerare och fyra soldater, alla beväpnade. 11 

or 
Men först den 7 augusti tillkännagaf ordföranden i bankdirektio-
nen, kammarrådet Robert Trapp "att, sedan engelsk-franska flot
tan, bestå~nde af ett större antal ~artyg, i går på eftermiddagen 
anlupit Sveaborgs yttre redd samt vederbörlig befallning med
delats 'kammarrådet derom, att Bankens här befintelige kassor, 
böcker och handlingar genast borde inpackas, för att vara färdige 
att' afgå till S:t Michel, II så hade åtgärder i sådant afseende 
vidtagits och bankens tillhörigheter skulle samma dag afsändas 
till sagda ort, "dit Bankens styrelse och det nödiga antalet 
tjenstemän oförtöfvadt äfven borde begifva sig' för att derstäd'es 
tills vidare o~h intill 'dess härom kunde annorlunda förordnas, 
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fortsätta Bankens verksamhet. il En af direktionens medlemmar 
kvarstannade, på sätt tidigare föreslagits, 'och fick i uppdrag 
att med biträde af sekreteraren och ett par andra tjänstemän 
Sälja invisningar på S:t Petersburg och Stockholm samt växlar 
på Hamburg, emottaga inbetalningar på lån samt ombesörja 
andra förefallande göromål. Den 16 augusti hade direktionen, 
förstärkt med den tillförordnade bankdirektören, sitt första 
sammanträde i S:t Michel och allt gick åter efter gamla nor~ 
mer. Ordföranden i direktionen kom till och med i åtnju~ 

tande af sedvanlig sommarledighet. Förvisningen till S:t 
Michel varade icke länge. Redan den 8 oktober he~er det i 
direktionens protokoll, att kejserliga senaten, "sedan de orsa~ 
ker, som under närvarande krigsförhållanden föranledt för
flyttningen af Bankens styrelse till S:t Michels stad, numera i 
anseende till den framskridna årstiden icke vidare synas vara 
att befarail

, förordnat "att såväl Bankens Direktion och tjenste~ 
mannapersonal, som den del af Bankens redbarheter och hand
lingar, hvilken för handhafvande af Bankens förvaltning samt 
fortsättande i Helsingfors af dess låne- och penningerörelse 
vore af nöden, skola till sagda stad återvända till den 20 i 
denna månad, så att Bankens verksamhet må kunna nästpå~ 
följande söckendag derstädes vidtag~iI. Den 12 oktober skedde 
afresanoch den 22 oktober kunde bankens direktion hos Hans 
Kejserliga Majestät och generalguvernören anmäla, att direk
tionen samma dag trädt i verksamhet i Helsingfors. 

En del af bankens tillhörigheter kvarlämnades dock ännu 
någon tid i S:t Michel. Vården om desamma handhades, i lik
het med hvad i Tavastehus varit förhållandet, af endast en bank
tjänsteman med biträde af en vaktmästare. 

Banken kunde nu återgå till normal verksamhet. Men un-
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-der den närmaste tiden efter kriget inträffade svåra missväxtår, 
och till de inre svårigheterna sällade sig den kris, som, utgån
gen från Hamburg år 1857, skakade affärsvärlden i synnerhet 
i Danmark och Sverige, men äfven, om ock i mindre grad, 

. träffade köpmännen hos oss. Den kredit, som våra köpmän 
tagit i anspråk i utlandet, visade nu sin frånsida, och Finlands 
Bank var nödsakad att, såvidt i dess förmåga stod, träda hjäl
pande emellan. 

I direktionens .protokoll för den 7 juli 1857 klagas öfver steg
rad efterfrågan på kapital och stark import. Den cirkulerande 
sedelmassan var uppdrifven till belopp utöfver hvad omsättnin
gen inom landet erfordrade eller kunde sysselsätta. I stället ström
made sedlarna till S:t Petersburg, där inväxlingen var så stark, 
att direktionen befarade, att den ej vidare kunde underhålla 
och med nödiga tillgångar förse den för inväxlingen erforder
liga foIlden. Ett totalt upphäfvande af utlåningen' ur hypoteks
fonden var icke genomförbart utan kännbar återverkan på de 
industriella och merkantila förhållandena i landet. Men väl be
fanns det nödigt att höja räntan.·i för hypotekslån från fyra till 
felD: och sex procent, beroende på' säkerheten, samt likaså att 
höja diskonträntan, som den närmast föregående tiden varit 
fem procent, till sex. 

Förslaget om ränteförhöjningen godkändes af regeringen. 
Men därmed voro svår.igheterna för ingen del öfvervunna. I 
direktionens protokoll den 10 oktober 1857 säges, att inväx
lingen af bankens sedlar i S:t Petersburg, som icke upp
gått till mer än ungefär en million rubel år 1849 och i det 
~ärmaste tre millioner rubel år 1852, stigit öfver tre millioner 
etthundratusen rubel år 1856 och under de första nio månaderna 
år 1857 till tre millioner trehundratusen rubel. Direktionen 
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tillskrifver detta utrustningen af handelsflottan, efter det denna 
under kriget förstörts; vidare anläggningen af nya och utvidg
ningen af flere äldre industriella inrättningar; spannmålsupp
köpen till följd af föregående års felslagna skörd samt hufvud
sakligen den öfverdrifna importen i öfrigt. Direktionen önskade 
afleda den kris, hvaraf hela landets penningställning syntes 
komma att drabbas, eller åtminstone. så mycket som möjligt 
lindra krisens verkningar och hade därför utverkat tillstånd 
att få öfvertaga statsverket tillhöriga, af ry:ska rikskreditan
stalter utfärdade obligationer samt låtit guvernörerna remittera 
till banken ryskt sedelmynt, som influtit till ränterierna. På 
detta vis hade direktionen lyckats öka bankens "utländska: 
valutor med i det närmaste en million rubel. Men oaktadt 
direktionen hoppades, att orsakerna till krisen voro öfver
gående, fann' direktionen sig dock ställd i valet mellan ytterli
gare inskränkningar i utlåningen och inställandet af inväxlingen 
i S:t Petersburg af bankens sedlar samt föredrog för sin del 
det senare alternativet, äfven om sedlarnas gångbarhet i kejsar
dömet därigenom lede intrång och bankens metalliska fond 
toges i anspråk. I?in~ktionen hoppades äfven, att de af finska 
medborgare i rysk<l: rikskreditanstalter insatta kapitalen skulle 
uttagas, emedan räntan i dem nedsatts. Anvisningar på Pe
tersburg skulle dock "beroende af de utvägar, som i 
detta afseende för Banken erbjudes l' , säljas, ehuru direk
tionen redan sett sig nödsakad att tillsvidare: upphöra där
med. 

Finansexpeditionen afböjde denna direktionens framställning 
och föreskref i stället, att ett kreditiv af minst en million rubel 
skulle för bankens räkning kontraheras i S:t Petersburg. Upp
görelse härom träffades med bankirfirman Stieglitz & C:o, 
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och villkoren voro sex procents ränta nied tillägg af en half 
procent i provision. 

Redogörelse för denna transaktion ingår i bankdirektionens 
protokoll den 6 november 1857. Den 14 i samma månad in
nehåller protokollet, att finanschefen föreskrifvit försiktighet 
vid beviljandet af. kredit. Den 18 november förhöjdes rän
tan för lån mot hypotek af obligationer till sex procent. Den 
10 december hemställde direktionen om rätt att få bevilja· an
stånd med växlar, som returnerades från Hamburg. Ett· direkt 
bevis sålunda på den ofvannämnda, från Hamburg utgångna 
handelskrisens inverka~ äfven på våra förhållanden. Tillika an
höll direktionen att få med högst fyrahundratusen rubel öfver
skrida det fastställda förhållandet mellan sedelutgifning och me
tallisk fond. . Dessa förslag blefvo godkända af regeringen. 

Den ryska penningmarknaden, till hvilken finska statsverket 
och banken vid denna tid voro hänvisade, då det gällde att 
öka bankens resurser och bringa affärsvärlden lättnad, var 
lyckligtvis då icke ansträngd, utan kredit stod där till buds på 
billiga villkor. 

Den 13 februari 1858 ingår i direktionens protokoll med
delande om att banken beredts ett kreditiv i S:t Petersburg 
å en och en hall million rubel silfver på sex års tid emot 
erläggande för hvarje ~ärå lyftad post af tre och en half 
procents ränta för året. Därmed skulle främst den Stieglitzska 
krediten gäldas. Men tillika fick banken, om ock med försiktig
het, återupptaga den utländska växelrörelsen, som sedan någon 
tid varit inställd, likaså den inhemska lånerörelsen, dock med 
"urval och nödig varsamhet", främst för befrämjande af "in
dustri och inre handel", men däremot icke af importen. Också 
inväxlingen af sedlar i S:t Petersburg skulle fortsättas, enär ett 
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inställande af denna inväxling, "i synnerhet under nuvarande 
allmänna penningeförlägenhet och oredor i affärslifvet, kunde 
medföra de betänkligaste påföljder". 

Diskonträntan, som vid årets början utgjorde sju procent, 
sänktes i maj till sex procent och tre månader senare till fem 
procent, jämte det räntan för hypotekslån då äfven nedsattes 
till fem procent, med bibehållande dock af en räntesats af sex 
procent för lån mot hypotek af utländska varor, detta undan
tag motiveradt därmed, att "den utan motsvarande export under 
sistlidet år uppdrifna importen med afseende å förhandenva
rande förhållanden icke lärer böra uppmuntras eller stödjas". 
Såsom skäl för räntenedsättningen anfördes till direktionens pro
tokoll, att förhållandet mellan bankens metalliska förråd och dess 
utelöpande sedelstock under året undergått den väsentliga för
ändringen, att den närvarande metalliska fonden tilläte en ökad 
sedelemission af något mer än en ririllion rubel. Orsaken till den 

. sålunda minskade efterfrågan på lån från banken fann direktio
nen i "den för närvarande gällande höga räntefot för utlånin
gen ur Banken i förening med de svårigheter, handeln och den 
inhemska industrien under närvarande ogynnsamma förhållan
den hade att bekämpa". 

Krisen var härmed öfverstånden. I huru hög grad bankens 
krafter därunder ansträngts, framgår redan däraf, att hypoteksfon
dens för depositionssedlarna fordringar vid utgången af 1853, 
eller året innan tvångskurs å bankens sedlar infördes, uppgingo 
till icke fullt två millioner rubel, men vid utgången af år 1858 
hade stigit till mer än fyra millioner rubel. 

Emellertid hade ombyte af finanschef ägt rum, i det att von 
Haartman den 29 april 1858 erhöll afsked och Fabian Langen
skiöld l hans ställe utnämndes till chef för finansexpeditionen. 
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Efter den tidigare diktatorsregimen, som icke visste och icke 
ville veta af några hinder, trädde nu i fråga om bankens för
valtning en polItik, som å ena sidan lät bankens direktion mer 
än förut göra sin mening gällande, medan å den andra vid ären
denas behandling i senaten det kollegiala afgörandet trädde i 
stället för den förra personstyreIsen. Men, i stort sedt, såg också 
Langenskiöld till att hans vilja blef den gällande - äfven, om 
så erfordrades, emot kollegernas mening. Under den korta tid, 
åren 1858-1863, som han var chef för finansexpeditionen, 
hann också han ,uträtta betydande ting. Ofvan har redogjorts 
för de förfoganden beträffande Finlands Bank, som härstamma 
från hans tid. Såsom nära berörande ämnet för denna fram
ställning, må vidare nämnas förordningen om handelsrelationerna 
med Ryssland, hvilka därigenom för lång tid framåt ordna
des till ömsesidig tillfredsställelse, och hans arbete på förbere
dandet af en myntreform. 

I fråga om den pågående penningkrisen och dess lindrande 
fortsatte Langenskiöld på den redan inslagna vägen och sökte 
genom upplåning i Ryssland stärka landets tillgångar. Un
der hans tid upptogs, för konsolidering af statsverkets och baJ!.
kens skulder i Ryssland, 1859 års fyra procents lån å fem 
millioner rubel silfver, hvaraf dock endast fyra millioner rubel 
lyftes. Banken erhöll och ansvarade för en och en hall million 
rubel däraf. 

Land och folk hämtade sig snart efter olyckorna. Företag
samheten, som redan omedelbart efter fredsslutet börjat visa 
tecken till lifaktighet, men ånyo hämmats af den inbrytande 
penningkrisen, tog ny fart. Industriella inrättningar i en omfatt
ning, som man tidigare hos oss icke kunriat föreställa sig, sågo 
nu dagen. Ensamt anläggningen af linnespinneriet i Tammer-
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fors tog i anspråk belopp, som dittills hos oss varit okända. 
Kort därpå anlades skeppsdockan i Helsingfors och den därmed 
förenade mekaniska verkstaden. Bomullsspinneriet i F orssa 
rälmar äfven sin uppkomst från denna tid, likaså klädesfabri
ken i Tammerfors. De redan förefintliga industrierna blefvo 
utvidgade. Trävaruindustrin tog uppsving, i synnerhet i Viborg, 
tack vare tillkomsten af Saima kanal. Ångbåtsflottan ökades 
med tre ångbåtar, tillhöriga det "Österbottniska ångfartygs
bolaget, stiftadt af grefve Berg", hvilket bolag tack vare denne 
sin stiftare från ryska statsverket erhöll ett förmånligt lån å 
etthundrafemtiotusen rubel silfver. Bolagets båtar trafikerade 
linjen S:t Petersburg och Uleåborg. Samtidigt bildades det 
Sydfinska Ångbåtsbolaget för underhållande af kommunikation 
å ena sidan mellan Helsingfors och S:t Petersburg, å den 
an'dra mellan Helsingfors och Liibeck. Äfven detta bolag 
erhöll ett räntefritt lån från ryska statsverket på femtiotusen 
rubel. Nya segelfartyg byggdes, och till lån för ändamålet 
anslogs år 1856 af bankens medel ett belopp af fyrahundra
tusen rubel. Lånetiden var tio år. Under de tre första åren 
voro lånen räntefria. Därefter' utgjorde räntan två procent. 
De fem sista åren skulle en femtedel af kapitalet årligen åter
betalas. Handelssocieteten i Uleåborg, en för ändamålet bildad 
garantiförening i Åbo m. fl. erhöllo ytterligare lån till skepps
byggnad, ehuru på strängare villkor. Rederirörelsen vann 
nytt uppsving och skulle under den närmast följande tiden 
lägga grunden tillc betydande förmögenheter i synnerhet i de 
österbottniska kuststäderna. Till denna bild af lif och företag
samhet samt ekonomisk förkofran höra byggandet af vår första 
järnväg från Helsingfors till T avastehus samt stiftandet af 
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Finlands Hypoteksförening och vår första privatbank, Förenings
banken, i Finland. 

Jordbruket drog äfven 'till sig en hufvudpart af intresset. 
Många af de förhoppningar, som då fästes vid denna näring 
och dess framtid, skulle väl svikas. Under den närmast följande 
tiden förestodo missväxtår, sådana som den finska jordbrukaren 
icke sedan århundraden behöft pröfva. Men sedan dessa pröf
ningens år genomgåtts, visade det sig dock, att de sträfvanden, 
som på jordbrukets område bröto sig igenom i slutet af 18S0-
och början af 1860-talet, slagit in på en riktig väg. 

Man är i allmänhet hos oss, kanske äfven annorstädes, benä
gen att söka orsakerna till utvecklingen på det ekonomiska så
väl som på det sociala området i enskilda regeringshandlingar 
och lagstiftningsakter. En ändamålsenlig lagstiftning och en väl 
afvägd ,ekonomisk politik från regeringens sida bidraga äfven 
onekligen till och underlätta den ekonomiska utvecklingen. 
Men då man, såsom man plägar göra, hänför det ekonomiska 
uppsvinget i slutet af 1850-talet till det tillfälle, då Alexander II 
den 24 mars 1856 presiderade i senaten och uttalade önsk
ningsmålet, att industrin i landet skulle af regeringen uppmunt
ras, liksom då man i vår senare ekonomiska utveckling ser re
sultatet af den framsynta lagstiftningen på 1860-talet, så förbi
ser man de kraftiga impulser, som den i hela världe:p. sedan slu
tet af 18S0-talet uppblomstrande kommersiella och industriella 
företagsamheten utgjorde äfven för oss. Stiftandet af Finlands 
Hypoteksförening och af Föreningsbarik;en är till tiden äldre än 
aktie- och banklagarna, och det industriella uppsvinget påverka
des helt säkert äfven och hufvudsakligen af andra faktorer än 

den nämnda regerings akten af 1856. Det råder väl icke tvifvel, 
att Alexander II, till hvilken vi på alla områden stå i stor 
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tacksamhetsskuld, genom sitt varma intresse för landets eko
nomiska framåtskridande påskyndade utvecklingen. Men man må 
dock icke lämna ur räkningen, att öfverallt i världen vid denna 
tid blåste friska vindar, som trängde äfven hit och med kraften 
af en naturlag också här framkallade lifaktighet och. förtröstan 
till framtiden icke blott på politikens, utan äfven på den 
ekonomiska utvecklingens område. 

I början af 1860-talet drabbades vårt land, som nämndt, af 
svåra missväxtår. Finlands Bank, som redan i september 1859 
höjt diskonträntan till fem och fem åttondedels procent om året 
och i december 1860 till sex procent, fann sin ställning yttermera 
ansträngd, då statsverket under augusti och september månader 
1862, för spannmålsimport till nödens lindrande, af bankens ryska 
valutor tagit i anspråk i det närmaste en million rubel silfver 

I , 

och banken i oktober månad samma år beordrades att ytter-
mera ställa till statsverkets förfogande tvåhundratusen rubel. 
Direktionen gjorde föreställning häremot, men fick till svar, att 
direktionen borde "efter möjligheten, och såvidt sådant utan 
svårare följder för, handeln och näringsverksamheten kan ske, 
inskränka utlåningarna och diskonteringarna" i synnerhet i "de 
fall, då låntagaren redan förut öfvermåttan anlitat krediten i 
bankenil. 

Bankens utestående fordringar på grund af beviljade lån, 
diskonteringar och kassakreditiv hade ultimo september 1862, 
eller sålunda innan den nämnda varningen meddelats, uppgått 
till något öfver tjugusex millioner mark. Dessa· fordringar voro 
icke sådana, att de till afsevärd del kunde omedelbart indrif
vas. Men väl infordrades vid omsättning hvar sjätte månad 
minst fem procent af lånebeloppet, och det lyckades direktionen 
att på detta sätt i någon mån nedbringa utlåningen. 
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, 
Emellertid hade för statsverkets räkning i Petersburg afslu-

tats ,ett kreditiv på en million tvåhundratusen rubel silfver på 
tre månader, så att statsverket såg sig i tillfälle att likvidera de 
af banken gjorda försträckningarna, och i november 1862 afslu
tades ett utländskt lån, denna gång icke på den ryska markna
den, där penningar icke vidare stodo och icke sedan dess stått 
att få på antagliga villkor, utan i Tyskland, som därpå under 
årtionden skulle tillgodose det finska statsverkets lånebehof. 
Lånet, hvars nominalbelopp var fyra millioner fyrahundratusen 
preussiska thaler, kontraherades på vida oförmånligare vill
kor än 1859 års lån. Räntetypen var högre: fyra och en 
half procent och kapitalrabatten dock betydligt större än 
vid upptagaJ1det af sistnämnd~ lån. Lånet förmedlades af 
M. A.

o 

von Rothschild & Söhne i Frankfurt a/M och Finlands 
Bank. Banken, som sedermera regelrätt deltagit i de konsor
tier som öfvertagit våra statslån, gjorde det nu för första 
gången. 

Lånet var främst afsedt att utgöra ett led i den myntre
form, som, påbörjad af Langenskiöld, men under förhållandenas 
tryck fördröjd, efter dennes afgång år 1863, med okuflig energi 
och slutligen äfven med framgång fullföljdes af hans efterträ
dare Johan Vilhelm Snellman och ledde till återinförande i 
landet af metallcirkulation. 

Myntreformen,~ som innebar, att metalliskt mynt blef enda 
lagliga betalningsmedlet i landet och en särskild myntenhet, 
marken, motsvarande en fjärdedels silfverrubel, där infördes, 
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blef beslutad vid föredragning inför monarken den 4 november 
1865, och därvid öfverlämnades åt senaten att bestämma ti
den för reformens genomförande. Den 7 november anlände 
ministerstatssekreterarens skrifvelse härom till senaten. Påföl
jande dag kl. 2 sammanträdde senaten och fattade beslut i 
ärendet. Morgonen därpå kl. 9 afgingo de första stafetterna, 
som kring landet spridde förordningen om myntreformen, längre 
fram de öfriga. Den 12 november upplästes förordningen i 
kyrkorna, och från påföljande dag trädde den i gällande kraft. 

Sällan har en reform varit så efterlängtad, sällan har en 
regerings åtgärd ,mottagits med så mycken hänförelse som 
denna. 

Nyheten kom väl icke oväntad. Men den hade varit väntad 
så länge, att man redan börjat befara, att reformen alls icke 
skulle komma att förverkligas. Tillfredsställelsen var därför så 
mycket större, då man dock slutligen var vid detta mål, på 
hvars uppnående regering och samhälle sedan slutet af femtio
talet i enig samverkan arbetat. 

Såsom . ett bevis bland många på den lifliga del, allmän
heten tog i sträfvandena för denna reform, må anföras, huru
som en framställning 'om dess nödvändighet blef beslutad 
vid ett möte i Helsingfors för bildande af en hypoteksförening, 
på hösten 1859. Däri framhölls, att myntreformen var vid 
denna tid den regeringsåtgärd, på hvilken allas yrkanden gingo 
ut, samt att densamma utgjorde en nödvändig förutSättning för 
andra ekonomiska reformer och särskildt i fråga om befräm
jandet af en kredit, hvilken, såsom jordbrukskrediten, måste an
taga formen af amorteringslån på lång tids återbetalning. Huru 
voro sådana lån ens tänkbara i ett myntslag med växlande och 
öfver hufvud nedgående värde? Allra minst var det möjligt 
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för föreningen att för ändamålet upptaga utländska obligations
lån, då annuiteterna å dem måste betalas i utländskt mynt, 
men ränta och kapitalafbetalning å de till jordägaren utgifna 
lånen inflöto i ett myntslag, som dag för dag nedgick i värde. 
Hvem skulle betäcka skillnaden? I ett inhemskt, mångårigt 
obligationslån,som lydde på en nedgående valuta, ville allmän
heten icke heller. binda sina kapital. Den föredrog kortare 
placeringar eller ock sådana, hvilka, såsom inköp af fastigheter, 
voro oberoende af kursens växlingar. 

Fram;ställningar af enahanda innehåll och med samma syftning 
ingåfvos till kejserliga senaten äfven af särskilda handlande i 
Helsingfors samt af handlande och egendomsägare i Åbo och 
Björneborgs län. 

Då frågan första gången, den 5 oktober 1859, upptogs i sena
ten, skedde det icke i anledning af nämnda framställningar, 
som. ännu icke inkommit, utan på grund af ett andragande af 
Langenskiöld "om den inom landet rådande och allmänt öfver
klagade bristen på skiljemynt och deraf härflytande svårighet 
att verkställa betalningar och liqvider särskildt uti den mindre 
torg- och minuthandeln samt fabriksrörelsen". 

Direktionen för Finlands Bank, hvars yttrande i frågan in
fordrades, framhöll i sitt den 21 oktober afgifna utlåtande, att 
då "ryskt sedelmynt enligt Nådiga manifestet den 9 April 1840 
förklarats för gällande betalningsmedel jämväl inom Finland" 
och då agiot i S:t Petersburg växlat från fem till tio procent 
för silfver, med tämlig säkerhet kunde antagas, att den väsent
ligaste exporten af landets skiljemynt ägt och fortfarande ägde 
rum till Ryssland, "såsom ock förutses kan att denna export 
skall fortgå intill dess antingen metallisk valuta i Ryssland er
hålles för det ryska sedelmyntet till nominalbeloppet eller värde-
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skillnaden mellan detsamma och det klingande myntet icke mot
svarar transportkostnaden från Finland". 

En af direktionens medlemmar, bankdirektören Langenskiöld' 
var af afvikande mening, i det han med erkännande af att mynt
förhållandena i landet skulle förbättras, om ryskt sedelmynt icke 
vidare vore gällande betalningsmedel därstädes, ansåg sig be
träffande den öfverklagade bristen på skiljemynt böra föreslå, 
att banken blefve berättigad att utgifva sedlar å en rubels valör 
till ett belopp af åtminstone trehundratusen rubel, hvilka seder
mera kunde efter hand indragas, "i händelse kursförhållandet 
förbättrades, så att silfvermyntets utförande från landet ej vidare 
var förenadt med den pekuniära vinst, som för närvarande. II 
Dock medgaf han, att, ehuru utgifvandet af en-rubels-sedlar 
otvifvelaktigt skulle underlätta varuomsättningen inom landet, 
lIden för handen varande bristen på skiljemynt icke vore däri
genom fullkomligen afhjälpt, enär kändt är att särskilda bruks
och fabrikSägare, oaktadt ryska en-rubels sedlar finnas i omlopp, 
nödgats sjelfva utgifva billetter eller sedlar af mindre valör, för 
att möjliggöra förefallande liqvider med arbetspersonalen, ehuru 
sådant är uti gällande författningar vid strängt ansvar förbjudet; 
i anseende hvartill och om det också finge förutsättas, att ett 
slikt olofligt utgifvande af kredit billetter ej skulle föranleda 
utgifvarens fällande till stadgadt ansvar" , bankdirektören Lan
genskiöld, ,då det ej var med god ordning öfverensstämmande, 
att en lagöfverträdelse lämnades obeifrad, fann sig "föranlåten 
i underdånighet tillstyrka, att innehafvare af större bruk och 
fabriker kunde i Nåder tillåtas att, om de sådant önskade, emot 
ställande säkerhet utgifva billetter till visst bestämdt belopp, 
under villkor att billetterna icke finge utgifvas, innan desamma 
blifvit, i afseende å stämpling, insända till Chartae Sigillatae 
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kontoret eller annat lämpligt ställe, som kunde af styrelsen be
stämmas, samt att utgifvaren vore skyldig att på den summa, 
han anhållit att få utgifva, erlägga fyra procent till kronan, på 
det att den i annat fall me4 slika billetters utgifvande förenade 
pekuniära vinst ej måtte locka till missbruk, eller oskälig öfver
drift i afseende å sagda billetters utfärdande", 

Då frågan följande gång, den 1 december 1859, företogs till 
handläggning i senaten, hade, utom direktionens yttrande, äfven 
de förutnämnda framställningarna från särskilda handlande i 
Helsingfors samt handlande och egendomsinnehafvare i Åbo 
och Björneborgs län inkommit, gående ut på sådan "förändring 
i gällande myntlag att silfvermynt af faststäldt skrot och korn 
måtte förklaras för det enda lagliga betalningsmedel i Finland", 
Det är väl närmast däri anledningen står att söka' till att sena
ten i den hemställan till högsta ort, som då beslöts, icke vidare 
inskränkte sig till frågan om bristen på skiljemynt, utan, jämte 
det senaten visserligen fortfarande betonade äfven denna sida 
af frågan och jämväl, om också endast i förbigående, berörde 
"den för ett så fattigt land som Finland nog höga myntenheten", 
dock egnade hufvuddelen af sin framställning till att framhålla 
att fluktuationen i sedelmyntets värde "verkat till osäkerhet 
i äganderätten och en allmän fruktan för den närmaste fram
tiden, hvilken åter förlamat all företagsamhet och hotar att draga 
fördärf öfver alla grenar af industriell verksamhet" samt för att 
icke "på ett omisskänneligt ~ätt svika Eders Kejserliga Majestäts 
Nådiga och dyrbara förtroende och. de pligter mot landet det
samma kräfver ll

, icke "längre tvekade att öppet uttala landets 
behof af Eders Kejserliga Majestäts snara och kraftiga mellan
komstii, "Beträffande vilkoret för ernående af ett stadgadt mynt
väsende, hvarigenom landet ännu kunde räddas från den svåra 
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finansiella kris, som förr eller senare är att emotse, utan att 
likväl sådant i ringaste mån skulle störande inverka på Kejsare
dömets myntförhållanden II rådde, enligt hvad också senaten 
försäkrade, endast en mening. "Om nemIigen Finlands Bank 
skall framdeles kunna uppfylla sina förbindelser mot landet och 
undgå den falska ställning, hvaruti den för närvarande är för
satt, då den nödgas med dess i förhållande ringa tillgångar af 
klingande mynt utöfver ansvarigheten för egna sedlar jämväl i 
följd af ryska kreditsedelns med dessa likställda gångbarhet i 
själfva verket inom landet upprätthålla äfven ryska sedeln vid 
dess nominal värde, måste banken göras oberoende af ryska ' 
sedelmyntets inflytelser, hvilket nyttiga ändamål kan ernås en
dast . genom förordnande att det sistnämnda, med ändring af 
stadgandet derom i Manifestet den 23 mars (9 april) 1840 samt 
i öfverensstämmelse med de i 1809 års manifest redan uttalade 
grunder, skulle inom Finland gälla icke efter dess nominella, 
utan dess verkliga värde, som komme att bero. på börsen i S:t 
Petersburg och ln,Inde af Finlands bank få noteras. Om de 
finska depositions sedlarna sålunda frigjordes från beroendet af 
det ryska kreditmyntet, kunde landets penningeväsende, utan 
störing af främmande inflytelser, utbilda sig i öfverensstämmelse 
med landets produktion och egna handelsförhållanden samt dess 
materiella utveckling fortgå utan fara för de omstörtningar ett 
fluktuerande penningevärde ovilko:rligen medför. II 

Senatens underdåniga hemställan, som föredrogs på högsta 
ort i slutet af januari 1860, bIef emellertid icke bifallen i den 
del, densamma här ofvan utförligt refererats. Afslaget motivera
des med "det störande inflytande den af s'ena~en föreslagna 

'åtgärd otvifvelaktigt komme att utöfva på gångbarheten af det 
i Kejsardömet gällande sedelmynt". 
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Däremot "hade Hans Kejserliga Majestät, ledd af oaflåtlig 
omsorg för Storfurstendömets väl, täckts i Nåder tillåta 

1) att Finlands Bank må äga af det i Kejsardömet utkom
kommande nya silfverskiljemyntet genom Finans Ministerns för
sorg årligen erhålla ett belopp af 50,000 rubel silfver emot ryska 
rikskreditbiljetter; . , 

2) att senaten finge~ till Hans Kejserliga Majestät i underdå
nighet inkomma med framställning om de vidare åtgärder, som 
till afhjälpande af den öfverklagade. bristen på skiljemynt vore 
att vidtaga och för den händelse att rättighet för Storfursten
dömets bank att slå kopparskiljemynt särskildt för Finland an
såges kunna befordra det åsyftade ändamålet, underdånigt för
slag i detta afseende afgifvall . 

Åt senaten öfverlämnades jämväl att "i öfvervägande taga 
huruvida det icke kunde med landets penninge- och öfriga för
hållanden närmare öfverensstämma, om såväl uti kronans räken-, 
skaper, som för den enskilda rörelsen uti Storfurstendömet skulle 
antagas en mindre, men dock till den ryska silfverrubeln i be
stämdt och oförändradt förhållande stående myntenhet samt i 
sådant fall med underdånigt utlåtande och förslag i detta ämne 
till Hans Kejserliga Majestät inkommall . 

Det var på denna begränsade bas, som frågans vidare be
handling ägde rum. Bankens direktion, hvars utlåtande inford- . 
rades, föreslog en myntenhet, motsvarande tjugufem kopek 
silfver, med "benämningen "markll, som för penningeräkning i 
landet härförinnan begagnats och således ej vore främmande 
för dess befolkning, hvarjämte med tillämpning af det för myntet 
öfver hufvud antagna decimalsystemet, hvarje mark borde in-' 
delas uti hundra lika delar, kallade "osa«, däraf således enhvar 
skulle i värde motsvara en fjärdedels kopek i silfver. II För-
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slaget \ omfattades äfven af senaten, dock med den ändring, att 
senaten, för att "underlätta allmänhetens uppfattning af denna för 
Finland egna myntenhetll ansåg, att också dess benämning borde 
"hämtas ur landets eget språklI och vid valet däraf fann "den 
äldsta uti finska språket förekommande myntbenämningen 
"markkall (mark) v.ara för ändamålet lämpligast, liksom namnet 
I,pennill , härledt' af det genuint finska ordet pieni, betydande 
liten, synts väl lämpa sig för hundradedelen af en markll. En
ligt dessa grundbestämmelser skulle Finlands Bank berättigas 
att, så fort omständigheterna tilläte, slå kopparskiljemynt sär
skildt, för Finland. Och emedan "behofvet af myntvalörer 
mellan kopparskiljemyntet och Bankens nuvarande lägsta sedel, 
som lyder å tre rubel silfver, vore för den dagliga omsättningen 
inom landet så påträngande, att med afhjälpande däraf icke 
kunde 'anstå, till dess kreditförhåIlandena så förändrades, att 
Finlands Bank kundeblifva i tillfälle att utgifva silfvermynt på 
den nya myntenhetenll , föreslog senaten att banken måtte be
rättigas utgifva sedlar lydande å en och fem mark i silfver. 
I hufvudsak voro senatens samtliga ledamöter ense, men en af 
dem uttalade sig för benämningarna daler, mark och öre, "med 
den bestämmelse att marken utgjorde en tiondedel och öret en 
hundradedel af dalern lI, och två andra förenade sig om denna 
afvikande mening såtillvida att de gåfvo benämningen "öreli 
företräde framom uttrycket "penni II. 

I öfverensstämmelse med senatens majoritets hemställan 
framträdde den 4 april 1860 den första synliga frukten af ar
betet på en myntreform i ett kejserligt manifest, som för 

. Finland fastställde en "egen myntenhet under benämning af 
"Markkall (Mark), fördelad i etthundra mindre enheter med 
namnet: "Penniii, och tillika berättigade ,Finlands Bank att 
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på denna myntenhet slå "kopparskiljemynt särskildt för Stor
furstendömet, lydande å en, fem, tio och tjugu penni II samt 
att "tillsvidare utgifva sedlar, lydande å en och tre mark 
silfverll

• Kort därp~, den 19 april, utfärdades en kungörelse, 
hvari senaten fick i uppdrag att inkomma med förslag om "ett 
särskildt silfvermynt för Storfurstendömet II samt om utgifvande 
af sedlar jämväl å högre valörer, ställda å den nya myntenhe
ten. Den 12 juni samma år utkom en förordning, som bemyn
digade "fin,ska styrelsen att å den för Storfurstendömet fastställda 
myntenheten med dess underafdelning slå silfvermynt å två och 
en mark samt sjuttiofem, femtio och tjugufem penni II äfvensom 
Finlands Bank att utgifva "sedelmynt å tolf, tjugu, fyratio och 
etthundra marklI . Det dröjde nu närmare ett år, innan följande 
förordnande i ämnet, den 8 maj 1861, emanerade med faststäl
lelse å ritningar till de nya koppar- och silfvermynten, bland 
dem äfven till sådana å tjugu penni, hvilka dock lika litet som 
sjuttiofem-penni-styckena af silfver sedan präglades. 

Emellertid hade ett nytt förslag framträdt, som kunnat leda 
till ett fullständigt afstannande af den påbörjade reformen. Detta 
gick ut på att enskilda personer skulle tillåtas att afsluta pen
ningeafhandlingar, ställda å' finska mark med uppgift på den vid 
afhandlingens uppgörande å utrikes ort gällande kursen å mark 
samt med förbindelse att verkställa betalningen äfvenledes i 
mark efter den utländska växelkurs, som gällde vid betalnings
terminen. Förslaget härom hade framställts af dåvarande gene
ralguvernören baron Rokassowsky och, efter det den ryska 
finanskommitten däröfver afgifvit utlåtande, hade kejserliga 
senaten istatssekretariatets skrifvelse af den 10 april 1861 
fått i uppdrag att sammankalla en kommitte, "sammansatt af 
personer, som ega kännedom om penningestäIlningen i landetll

, 
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,för att öfverväga om förslaget "vore fördelaktigt för Storfur
stendömet" samt att sedan med eget yttrande i saken inkomma. 

Den på grund häraf tillsatta kommitten afgaf sitt betänkande 
den 8 maj och ansåg den föreslagna åtgärden icke vara för 
landet nyttig samt dess praktiska genomförande förknippadt med 
högst betänkliga praktiska svårigheter och förvecklingar. "Den 
enda möjliga utväg till penningeförhållandenas säkerställande i 
landet" var, eDligt kommittens tanke, att söka uti ett fullständigt 
genomförande af Hans Kejserliga Majestäts redan "uttalade' 
Nådiga afsigt och befallningar, så att, jämte det Finlands Bank 
bereddes tillfälle att emot silfver inlösa dess utgifna sedlar till 
fulla nominella värdet, metalliskt mynt af fastställdt skrot och korn 
förklaras utgöra det enda lagliga betalningsmedlet i Finland (I. 

Kommittens i frågan afgifna betänkande föredrogs redan den 
13 maj i kejserliga senaten, som beslöt att, med godkännande 
af kommittens förslag, hemställa om att "all åtgärd i afseende 
å genomförande af det istatssekretariatets skrifvelse omför
mälda förslaget borde förfalla" samt att åt senatens ekonomie
departement måtte öfverlämnas att öfverväga de utvägar, som 
i saken kunde befinnas nödiga. Då icke heller denna hemställan 
ledde till resultat, skred allmänheten till ingifvande af en under
dånig petition i frågan. I denna petition, som var undertecknad 
af mer än tvåtusen personer. och sålunda med hänsyn till dåva
rande förhållanden hade betydande dimensioner, gafs uttryck 
åt det finska folkets oro . och bekymmer öfver den osäkerhet, 
so~ var . rådande i landets penningväseh och hvilken, om den 

. ej snart afhjälptes, komme att draga fördärf öfver landet. 
I slutet af mars 1862 öfverlämnades petitionen af en depu

tation till Rokassowsky, som då vistades i Petersburg och 
frambefordrade petitionen till monarken. 
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Petitionen hänsköts till senaten, som i anledning däraf den 
16 april 1862 afgaf sitt utlåtande, däri den framhöll, hurusom 
den närvarande brydsamma ställningen tryckte såväl stats
verket, hvars utgifter genom ofta förnyade förhöjningar i löner 
och allmänna anslag ständigt voro i stigande, ut~ att inkomsterna 
i samma förhållande ökades, som också den större affärsmannen 
och kapitalisten samt hvarje äfven den fattigaste af landets 
invånare. Affärsmannen f:r:uktade att åtaga sig några förbin
delser, emedan han till följd af pappersmyntets föränderlighet 
såsom värdemätare var osäker, om de af tal, genom hvilka han 
velat betrygga dessa förbindelsers uppfyllande, efter någon tid 
skulle lämna honom erforderliga medel därtill. Kapitalisten, 
såväl den större som den mindre, såg sitt kapital hotas af en 
daglig förminskning, utan att ens kunna beräkna någon gräns, 
där denna förminskning skulle upphöra, samt utan att hafva 
något annat medel att förekomma detta än att, med räddning 
af hvad som ännu kunde återstå, antingen söka placera denna 
återstod i fastigheter, hvarigenom dessas pris på ett onaturligt 
sätt uppdrifvits samt kännbara förluster kunde vid en hastig för
ändring åt motsatt håll förorsakas alla dem, som sjäHva ägt 
endast en del af de medel de härtill användt, eller ock att 
medelst inköp af utländska papper eller kapitalernas nedsätt
ning hos bankirer i främmande land betrygga sig för vidare 
förluster. Den sedelmängd, som vid ifrågavarande tidpunkt 
cirkulerade i landet till ett belopp af omkring sju och' en haH 
million rubel i finska bankens sedlar, representerade ännu 1856 
ett värde af trettio millioner francs. Sex år senare motsvarade 
denna del af folkets egendom knappast tjugusex millioner 
francs, och värdet hade sålunda under endast några år minskats 

. . 
med omkring fyra millioner samma mynt. Detsamma var för-
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hållandet med behållningarna i alla publika kassor äfvensom 
med de tillgångar, som representerades af skuldförbindelser å 
landets gällande mynt. Alla större företag, såsom hypoteks
föreningar, enskilda banker m. fl., funno sig genom denna 
osäkerhet helt och hållet förlamade i sin verksamhet. Det var 
häraf lätt förklarligt, hvarför hela landet med oro afvaktade 
lösningen af denna fråga. 

Senaten berörde vidare den enda omständighet, som enligt 
senatens underdåniga åsikt kunde lägga hinder i vägen. för en 
tillfredsställande lösning af frågan, och denna vore, om den 
ryska nationalkänslan skulle finna sig sårad af ~tt det ryska 
sedelmyntet icke hade gångbarhet till sitt nominella värde 
inom ett med 'det stora riket förenadt land. Men utom det 
att ett sådant förhållande var en alldeles naturlig följd af de 
upprepade regentförsäkringar, hvilka åt detta land garanterat dess 
särskilda styrelse, dess egna finanser och dess egen bank, vågade 
senaten hoppas af Hans Kejserliga Majestäts högsinta rättvisa, 
som med samma omvårdnad sträckte sig till alla dess trogna 
undersåtar, att detta land, så lite~ det ock månde vara, dess finan
ser och dess välstånd icke uppoffrades i ett fall, där det stora 
Rysslands verkliga fördel och dess välförstådda intresse på 
intet sätt sådant påfordrade. 

För senaten återstod ännu att taga i öfvervägande en sida 
af frågan, hvilken äfven hade sin stora betydelse, i synnerhet 
för en regering, hvilken alltid satt sitt högsta mål i att 
befordra sina undersåtars lycka. Denna sida var den poli
tiska. Senaten tvekade icke att i underäånighet uttala den be
stämda öfvertygelsen, att hvarje regeringsåtgärd, som kunde 
framkalla en större säkerhet, ett större allmänt och enskildt 
välstånd och belåtenhet i Finland, skulle fastare tillknyta de 
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band, som förena Finland med det stora kejsarriket. Ett afslag på 
hela folkets samstämmiga begäran att varda förhulpet ur den 
tryckande allmänna penningnöden måste däremot återverka 
nedslående. Senaten framhöll härvid särskildt de förhållanden, 
hvilka ägde rum före utfärdandet af 1859 års förordning om h,an
delsrelationerna med kejsardömet. Därförinnan var den klagan 
lika allmän som rättvis, att ett oöfvervinneligt hinder för vår indu
stris och våra handtverkeriers utveckling låg uti den lagstiftning, 
som tillät alla ryska fabriks alster och öfriga artiklar att både land
och sjövägen samt alla utländska varor att landvägen tullfritt in
komma från Ryssland till Finland, medan exporten från Finland 
till Ryssland däremot eVar inskränkt nära nog till endast de enk
laste råvaror. Otvifvelaktigt påtvingade sig ofta nog hos en
hvar den tanken, att detta förhållande icke kunde finna ett 
giltigt stöd hvarken i billigheten eller i någon ovillkorlig politisk 
nödvändighet. Alla dylika menliga inflytanden undanröjdes 
genom 1859 års författning, och däruti låg denna handlings 
stora betydelse för Finland. Nyligen' hade Finlands folk för
säkrats om ett snart tillfälle att få öfverlägga och på ett med 
landets institutioner öfverensstämmande sätt i samråd med 
regeringen besluta om de förändringar i lagstiftningen och 
administrationen, som ett halft sekel gjort oundvikliga, och 
detta löfte hade äfvenledes mäktigt verkat i samma riktning. 
Att ett förordnande af nu ifrågavarande beskaffenhet till betryg
gande af landets penningväsende skulle blifva af enahanda in
flytande, trodde sig senaten med säkerhet kunna förutse. 

Senaten anhöll underdånigst att i händelse af nådigt bifall 
till dess ofvan refererade framställning framdeles få inkomma 
med yttrande om de åtgärder och förfoganden, som häraf 
kunde blifva en följd. 
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I denna sin hemställan hade senaten att stödja sig på di
rektionen för Finlands Bank, som i afgifvet utlåtande framhållit, 
att tidpunkten var lämplig för reformens genomförande. Fin
lands Bank innehade nämligen en metallisk fond af två och en 
fjärdedels million rubel, hos sina utländska ombud ett saldo, 
motsvarande en. och en fjärdedels million rubel, samt ryska 
valutor till ett silfvervärde af i det närmaste niohundratusen . 
rubel; sammanlagdt inemot fyra millioner fyrahundratusen rubel. 
Med denna i metall genast disponibla tillgång, som motsvarade 
nära två tredjedelar af bankens utelöpande sedelstock, upp
gående till något öfver sju millioner rubel, kunde intet tvifvel 
uppstå om bankens förmåga att öppna silfverutväxlingen. 

Men väl var det, enligt bankdirektionens mening, nödigt, att 
banken dessförinnan befriades från den betungande skyldig
heten att inväxla statsverkets vid. uppvisandet inlösbara obli-

. gationer, hvilka därför borde på ändamålsenligt sätt kon
verteras, och detta med så mycket mera skäl, ~om statsver
kets upplåning genom ifrågavarande inom Finland utgifna obli
gationer undandragit jordbruket och industrin betydliga kapital, 
till största men för dessa näringar. En billig rättvisa syntes 

• därför, bankdirektionen påkalla, att regeringen skulle å någon 
utländsk börs låta upptaga ett motsvarande' lån å silfver, som, 
'till Finland infördt, skulle präglas till mynt i mark, hvilket mynt 
därå borde användas till inlösen af berörda obligationer till ett 
värde af fyra mark för en rubel silfver. 

Direktionen ingick äfven på besvarande af frågan, huru sill
verutväxlingen skulle kunna betryggas för framtiden, och fram
höll i sådant- afseende främst en försiktig sedelutgifning i lämp
ligt förhållande till baTIkens tillgångar i ädel metall. Men direk
tionen antog tillika, att uttagningen af sillvermynt från banken 
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skulle minskas i san1.ma mån, som förtroendet till bankens för
måga att fortf~a med silfverutväxlingen stadgades. Någon ex
port af silfver till utlandet vore icke att befara, så. länge mot
svarande valutor af banken tillhandahölles till lägre pris. 

På grund af detta sitt utlåtande ansåg sig bankdirektionen 
böra fQreslå, att, sedan erforderliga förberedande åtgärder vid
tagits, banken måtte bemyndigas att direkte höja kursen å fin
ska mark till pari och därefter småningom begynna sin sill
verutväxling mot bankens egna sedlar, hvaremot banken sam
tidigt borde befrias från inväxlingen af ryska kreditbiljetter. 

Två af direktionens medlemmar, bankdirektörerna Törnqvist 
och friherre Mannerheim funno utredning nödig angående gång
barheten i Finland af det ryska sedelmyntet. De framhöllo, 
att med sedlar, hvilka i 1840 års manifest om myntrealisatio
nen tillades lika gångbarhet med· silfverrubeln, afsetts de un
der regeringens garanti af banken samtidigt utgifna depo
sitionssedlarna, medan manifestet, som dock bestämde ansvar 
för vägran att emottaga ryskt sillver- och kopparmynt, icke 
ens omnämnde ryskt sedelmynt. Däremot innehöll kungörel
sen af den 21 april 1840 angående förändrad organisation af 
Finlands Bank i dess andra moment föreskrift därom, att de 
under ryska Rikskommersbankens inseende utkommande deposi
tionskassasedlarna, borde, likas om de finska depositionssedlarna, 
utan något slags agio vara gångbara och gällande vid betalningar 
inom Finland. Dessa depositionskassasedlar, hvilka sålunda till
erkänts legal gångbarhet i landet, hade likväl sedermera blifvit 
aflysta och indragna, utan att enahanda förmån af gällande be
talningsmedel genom lag i Finland utsträckts till de därefter i 
Ryssland utgifna ryska rikskreditbiljetterna. Mellan dessa och 
depositionskassasedlama fanns jämväl den väsentliga olikheten, 
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att, medan de senare utgåfvos mot nedsättning af klingande 
valuta, rikskreditbiljetterna grundades uteslutande på statskre
diten. 

'På grund häraf förefanns således, enligt de två direktions
medlemmarnas . mening, icke något inom Finland gällande 
lagstådgande för de ryska kreditsedlarnas gångbarhet inom 
landet, och en sådan gångbarhet var ej heller förenlig med 
Hans Kejserliga Majestäts nådiga förklaring uti kungörelsen 
den' 19 april 1860 därom, att den för Finland bestämda 
myntenheten mark borde såsom värdemätare allmänt begagnas 
samt i rörelsen förekomma. Vid detta förhållande ansågo de 
såväl regeringen som enskilda personer lagligen oförhindrade 
att rådfråga endast sina intressen vid det ryska sedelmyntets 
emottagande. 

Denna uppfattning, enligt hvilken myntreformen utan vidare 
lagstiftningsåtgärder kunde bringas till verkställighet, delades 
emellertid, såsom förklarligt är, lika litet af regeringen, som 
den biträdts af direktionens öfriga medlemmar. Chefen för 
finansexpeditionen Langenskiöld ansåg äfven nödigt att person
ligen infinna sig i bankdirektionen och förklara, att ryska riks
kreditbiljetter allt fortfarande borde emottagas och ingen åtgärd 
i afseende på förbud däremot vidtagas, innan nådigt svar ingått 
å senatens underdåniga hemställan om myntreformen. 

Denna hemställan hade emellertid öfverlämnats till ryska 
finanskommitten, till hvilken kommittes sammanträden äfven 
Langenskiöld och ministerstatssekreteraradjointen friherre Stjern
vall-Walleen inkallats. Finanskommitten ansåg de af senaten 
anförda "skälen för behofvet af en säkrare organisation af pen
ningeväsendet i landet fullkomligt fört j ena afseende" och fann, 
"i öfverensstämmelse med Dirigerandens i Finansministerium 
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yttrande, några hinder icke möta tillstånds meddelande för se
naten att å dess sida vidtaga nödiga förberedande åtgärder till 
den föreslagna reformen i Storfurstendömet Finlands penninge
väsende; men i betraktande af det förestående behofvet att för 
sådant ändamål afsluta ett utländskt lån, vore det enligt kom
mittens åsikt lempligare att utan utsättande af bestämd tid för' 
öppnandet i Finlands bank af dess sedlars invexling emot klin
gande mynt, öfverlemna till finska styrelsen att, efter det de af 
densamma tilltänkta förberedande åtgärderna vidtagits, öfverens-

\ 

komma med ryska Finansministerium om tiden, ifrån hvilken 
vexlingen kan varda Finlands Bank tillåten. II Detta utlåtande 
blef vid föredragning å högsta ort den 8 (20) augusti 1862 god
kändt, och härmed var myntreformen beslutad. 

Det dröjde likväl länge, innan reformen fortskred vidare mot 
sitt förverkligande. Den 10 december 1862 utfärdades visserli
gen en kungörelse om omföring i statens räkenskaper af rubel 
och kopek till mark och penni. Den 1 april 1863 fastställdes 
beskaffenheten af Finlands Banks nya'marksedlar och föreskrefs, 
att de från den 1 juni skulle sättas i omlopp i stället för rubel
eller, såsom de alltjämt kallades, depositionssedlarna, hvilka 
efter hand skulle indragas. Men detta var åtgärder, som icke 
nödvändigt behöfde föregå, utan lika väl kunnat följa efter eller 
vidtagas samtidigt med själfva reformen och som icke förde 
den i nämnvärd mån framåt. Tvångskursen förblef fortfarande 
gällande, de nya marksedlarna hade icke ett mer stadgadt 
värde än rubelsedlarna, utan gingo efter kurs som de. 

Hvad var det, som vållade dröjsmålet? Hvarför togs icke 
steget ut? Hvarför infriades icke det redan gifna löftet? 

Ett hinder af saklig art förelåg däri, att bankens silfverkassa, 
på sätt äfven i ryska finanskommitten vid frågans behandling 
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framhållits, icke ansågs vara stark nog att möta de kraf, som 
skulle ställas på den. 

Det rådde väl icke tvifvel om att banken var god för sina för
bindelser. Den hade varit det äfven under hela den tid tvångs
kursen alltsedan 1854 varit rådande. Sina egna sedlar skulle 
banken städse förmått inlösa, och den höll växlingsluckan stängd 
en<:last därför att, om den öppnats, äfven de ryska sedlarna skulle 
strömmat in och gjort anspråk på samma rätt. Äfven nu var 
banken, såsom ofvan visats, rustad för återupptagande af silfver
utväxlingen. Men en betydande del af bankens tillgångar var 
dock bunden i en kredit, som icke kunde indragas. Och i den 
mån detta emellertid skett, hade likviden ägt rum icke i ban
kens egna, utan till väsentlig del i ryska rubelsedlar. Den 
största svårigheten var emellertid den af bankdirektionen i dess 
i frågan afgifna utlåtande påpekade skyldigheten för banken 
att när som helst inlösa statsverkets utelöpande, inhemska obli
gationer. 

pet förut omtalade statslånet å nominellt fyra millioner f yra
hundratusen thaler hade visserligen den 21 november 1862 af
slutats, och afsikten. därmed var att konsolidera den sväfvande 
skulden och sålunda äfven stärka ba~ens ställning. Men lånet 
togs i anspråk för åtgärder till lindrande af den nöd, som 
missväxterna i början af 1860-talet medfört. Bankens till
gångar blefvo sålunda icke förstärkta, såsom afsedt varit, utan 
tvärtom blef banken, som var beredd att till ryska riksbanken 
inbetala återstoden, fyrahundratusen rubel, af ett i sagda bank 
. upptaget lån på en million rubel, men nu erhöll anstånd med 
betalningen, nödsakad att till statsverkets förfogande öfverlämna 
beloppet, hvilket först år 1864 återbetalades. Och då regeringen 
icke önskade upptaga ett nytt statslån, uppstod i stället tanken 
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på ett samarbete med Finlands Hypoteksförening, som vid 
1863-1864 års landtdag tillförsäkrades garanti för ett utländskt 
lån af ända till trettio millioner mark, mot att föreningen af 
lånebeloppet i Finlands Bank deponerade minst åtta millioner 
mark i utländska valutor till parikurs eller sålunda lägre pris 
än det för tiden gällande, medan å andra sidan banken förband 
sig att till parikurs försälja de valutor, föreningen framdeles 
behöfde för erläggande af ränta och amortering å obligations
lånet. Lånet afslöts på hösten 1864, och redan under det un
derhandlingarna om detsamma pågingo, hade senaten den 21 
november hemställt om bemyndigande att få bestämma tiden 
för reformens ge~omförande, så snart hypoteksföreningen i ban
ken deponerat fyra millioner mark. 

Allmänheten tog för en afgjord sak, att frågan om mynt
reformens genomförande numera var en fråga icke om månader 
utan om dagar. Köpmännen rättade sina affärer och Finlands 
Bank sina kurser därefter. Men oaktadt hypoteksföreningen i 
januari 1865 deponerade icke blott de fyra millioner mark, som 
senaten i sin senaste hemställan i ämnet ansåg vara tillfyllest, 
utan hela det af talade beloppet åtta millioner märk" såg sig 
banken föranlåten att den 21 januari 1865 ånyo notera kurs,en 
efter den för de ryska kreditsedlarna gällande, detta emedan 
finanschefen meddelat banken, att reformen återigen var upp
skjuten. 

Det var svårigheter af annat slag, som nu hotade. Under 
åren 1862 och 1863 umgicks man äfven i Ryssland med planer 
på att återinföra metallcirkulation. Den 25 april 1862 utfär
dades där en förordning, enligt hvilken inlösen af sedlarna 
skulle vidtaga den 1 augusti samma år till en kurs'af fem rubel 
sextio kopek för en halfimperial, och man räknade med att efter 
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hand kunna höja kursen för kreditrubeln, så att den 1 januari 
1864 endast fem rubel femton kopek skulle behöfva erläggas 
för en halfimperial . och därmed pari uppnås. Under år 1862 
kunde planen äfven fullföljas, men mot slutet af år 1863 visade 
det sig icke vidare möjligt. Den 29 oktober sagda år uppstod 
panik på börsen, och den ryska valutan föll med sju procent. 
Den 5 november upphörde inväxlingen, och kreditrubeln sjönk 
med ens till sjuttiosju kopek metalliskt mynt. Man kan vid 
sådant förhållande förstå, att de ryska statsmännen icke voro 
benägna för reformens genomförande i endast en del af riket. 

Men Snellman förstod att förkofra det arf, han, såsom han själf 
uttryckte det, emottagit af sin företrädare Langenskiöld, och 
sparade inga ansträngningar för att få reformen genomförd. 
Han omtalar i en år 1881 offentliggjord skildring af underhandlin
garnas gång, huru han ännu på hösten 1864 icke hade förhopp
ning om att kunna öfvervinna de· på ryskt håll yppade betänk
ligheterna, då hos honom en afton i december månad tanken 
upprann på att jämväl den metalliska silfverrubeln, sålunda den 
ryska myntenheten, kunde, utan att reformens syfte äfventyra
des, förklaras för lagligt betalningsmedel i Finland. En förord
ning härom, utgörande ett tillägg till de tidigare förordnandena 
i ämnet, godkändes på högsta ort den 1 februari 1865. 

Samtidigt härmed erhöll senaten i uppdrag att, då senaten 
fann tidpunkten för myntreformens genomförande vara inne, 
ingå med underdånig anmälan därom och afvakta Hans Maje
stäts beslut i saken. Senaten, som vid ett sammanträde i feb
ruari ansett, att reformen då ännu icke kunde· vidtagas, eme
dan därigenom en stor del af de skattskyldige skulle sättas ur 
stånd att vid den förestående kronouppbörden erlägga sina pen
ningutskylder, och som därför beslutat uppskjuta frågans afgörande 
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till något sammanträde i april månad, upptog densamma ånyo 
den 26 april och beslöt då att hemställa, att reformen skulle 
ske ju förr dess hellre, emedan dess fördröjande medfört en 
stagnation i alla affärer, hvilken blefve allt m'er förlustbringande ju 
längre den komme att fortfara efter det årets seglation öppnats. 
Kronouppbörden hade försiggått och därvid föga ryskt mynt 
influtit, hvaraf framgick, att . endast en mindre mängd sådant 
fanns i landet, hvarför reformen vore utan inverkan på Ryss
lands penningväsen. Bankens ställning var ock nu förmånlig, 
och dess förråd af ryska sedlar kunde utan större förlust an
vändas till betäckande af mjölimporten från Ryssland. 

Denna hemställan blef emellertid' den 22 juni (4 juli) afböjd i 
anledning däraf, att generalguvernören anmält, att Finland i följd 
af ogynnsam väderlek under föregående höst och vår hotades af 
svår missväxt och reformens genomförande under sådana om
ständigheter kunde leda till förvecklingar i alla penningför
hällanden och framkalla allmänna och enskilda förluster. Med 
reformens genomförande skulle därför anstå tillsvidare och intill 
dess årsväxtens beskaffenhet och tillräcklighet för landet blifvit 
närmare utredd. 

Den 30 augusti upprepade senaten sin framställning om att 
myntreformen borde med det snaraste genomföras. Missväxt 
vore ej att befara. Tvärtom lofvade skörden fylla landets behof 
bättre än de tre föregående åren. Senaten hemställde därför om 
att ref~rmen skulle kungöras senast den 1 oktober. Huru föga 
hopp senaten emellertid numera hade om reformens förverk
ligande, framgår däraf, att senaten utbad sig att, ifall-Hans Ma
jestät ansåg reformen icke heller nu böra försiggå, få låta' detta 
komma. till allmänhetens kännedom, på det att den osäkerhet 
för framtiden måtte upphöra, hvilken nu förlamad~ affärsverk-
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samheten i landet, hvarjämte utmyntningen af finskt mynt, som 
under föregående år påbörjats, skulle inställas och Finlands Bank 
lämnas frihet att förfara efter hvad dess fördel kräfde utan 
afseende på den tilltänkta reformen. 

Senaten tänkte sig sålunda möjligheten af att förhoppningarna 
på myntreformen helt och hållet skulle grusas. Uttalandet om 
att Finlands Bank kunde få förfara på sätt dess fördel kräfde, 
får väl icke tydas såsom en lutning åt den ofvanför berörda, 
af några medlemmar i Finlands Banks direktion omfattade l 
åsikten, att banken, äfven utan att reformen vidtogs, kunde 
öppna växlingsluckan för sina egna sedlar, men vägra att in
lösa de ryska. Den slutsatsen hade det nog icke varit möj
ligt att draga, allra minst dåmera, sedan en annan tolkning 
under en följd af år gjort sig gällande. Finlands Bank var 
då ännu ett regeringen helt och hållet underordnadt verk, som 
icke skulle tillåtits att på detta område följa en annan poli
tik, än den regeringen utstakat för sig själf. Hade myntrefor
men inställts, skulle därför följden otvifvelaktigt varit den, att 
tvångskursen fortbestått, måhända intill dess den flere årtion
den senare upphäfdes äfven i kejsardömet. 

Huru mörka utsikterna för reformens genomförande sålunda 
än tedde sig, visade det sig dock slutligen möjligt att häfva de 
betänkligheter, som myndigheterna i kejsardö~et hyste emot 
densamma. Märkligt är det tacksamma erkännande, som Snell
man uttalar för den handräckning, han härvid erhöll från ryska 
mäns sida. Särskildt omnämner han, att rikskonseljens ordfö
rande storfursten Konstantin med mycken värme understödt 
reformförslaget. Likaså den dåvarande ryske finansministern 
Reutern och den högt betrodde statssekreteraren Walujeff. 

Däremot var generalguvernören, baron Rokassowsky, som 
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· dock äfven han, enligt Snellman, leddes af uppfattningen att 
rikets intressen här bäst "befrämjades genom att finnarna gjor
des belåtna med föreningen II , obenägen för reformen, såsom 
också. framgår af hans ofvan berörda yrkande på uppskof därmed. 

Medan myntrealisationen och de myntrefon;ner, som före
gingo densamma, först i Sverige, sedan i Ryssland, byggde åter
gången till metallcirkulation på de värdeförhållanden, som genom 
kursfallet efter hand uppstått, var en återgång till pari redan 
från början förutsättningen för 1865 års reform. Så i direktio
nens 'för Finlands Bank framställningar, så i den allmänna före
ställningen. Det är väl icke heller tvifvel om att icke enligt ett 
formellt juridiskt betraktelsesätt detta sätt för myntreformens 
genomförande var det riktiga. Men då ett sedelmynt, såsom 
hos oss vid ifrågavarande tid, sedan mer än ett årtionde gått med 
tvångskurs samt dess värde. sjunkit och detta lägre värde fak
tiskt legat till grund för en mängd af tal och uppgörelser, så 
ligger det dock icke ringa orättvisa i att dessa af tal sedan skola 
fullgöras på en helt annan bas, fÖFmånligare för fordrings
ägaren, oförmånligare för gäldenären, än den ursprungliga. För 
dem, som hade utestående fordringar, men icke skulder, såsom 
offentliga kassor m. m" medförde reformen påtaglig vinst. För 
dem åter, hvilka hade fordringar och skulder ungefär i samma pro
portion, såsom ett flertal köpmän, var det likgiltigt, efter hvilken 
grund reformen genomfördes. Men för skuldsatta jordägare och 
industriidkare, hvilkas tillgångar icke utgjordes af utestående 
fordringar utan af fastigheter och varor, innebar myntrefornien, 
sådan den genomfördes, en betydlig, för mången en ödesdiger 
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ölming af skuldbördan. En affärskris inträffade äfven vid denna 
tid, och om det än hade sin ,riktighet att, såsom Snellman 
vid 1867 års landtdag yttrade, affärsförhållandena i landet vid 
myntreformens genomförande delvis voro så osunda, att de 
oberoende af reformen skulle ledt till en kris, så försvårades 
ställningen för mången dock yttermera genom myntreformen. 

De offer myntreformen kräfde äro emellertid glömda, och 
denna reform framstår för den nuvarande generationen såsom 
en' af de vackraste i vår ekonomiska utvecklings historia. 
Detta intryck af att den varit en reform så att säga af högre 
ordning än myntrealisationen får nog till någon del tillskrifvas 
den omständigheten, att den icke var förenad med en värde
nedsättning af bytesmedlet. 

Kursen på kreditrubeln, som, enligt Finlands Banks note
ringar, sedan 1854, då tvångskursen infördes, än närmat sig 
pari, än sjunkit ända till 13,8 % under pari, hade under 
den tid, arbetet på myntreformens genomförande pågick, hållit 
sig vid ungefär 1 ° % under pari, utom år 1863, då agiot 
i juli var endast 3,8 %. Under senare hälften af 1864 steg 
agiot åter till 14,4 %, under juli månad, och år 1865 utgjorde 
det i januari 20,3 %, i juli 16,2 %, i augusti 17,3 %, i september 
16,8%, i oktober 18,4, % i början af nove:qtber 17,7%. 

För dem, hvilka med myntreformen i utsikt hade velat 
spekulera på kursskillnaden, var sålunda en betydande vinst 
att påräkna. Tidtals förmärktes äfven spår af en sådan spe
kulation. Härom vittnar finansexpeditionens i senaten skrifvelse 
till bankdirektionenaf den 22 mars 1865, där det bland annat he-
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ter, att till senatens kännedoIp. kommit, att inväxling af bankens 
sedlar i kontoret i S:t Petersburg skulle från och med decem
ber månad afstannat, af orsak att dessa sedlar uppsamlades där
städes af spekulanter. Men alla de omgångar, med hvilka mynt
reformen var förenad, och dröjsmålet vid dess genomförande 
verkade afk~lande på spekulationslusten. Då reformen sist 
och slutligen förverkligades, hade man. redan på många håll 
gifvit den förlorad, och under den tid af något mer än en vecka, 
som förgick mellan ärendets föredragning för monarken, den 4 
november, och växlingsluckans öppnande, den 13 november, 
iakttogs diskretionen så strängt, att endast. få, om ens några 
exempel kunde anföras på att man begagnat sig af eller, rättare, 
missbrukat situationen. 

Däremot inträdde efter myntreformen, i anledning af ett för
biseende vid dess genomförande, en spekulation, som kunnat 

• blifva ödesdiger, men inom kort stäfjades därigenom att förord
ningen i den del, den gifvit anledning till spekulationen, änd
rades. 

I det föregående har nämnts, att Snellman, då han redan 
förtviflade om möjligheten att få myntreformen genomdrifven, 
kom att tänka på utvägen att förklara äfven silfverrubeln för 
gångbar i landet samt att han därmed lyckades häfva betänk
ligheterna mot reformen på ryskt håll. Silfverrubelns gångbar
het medförde i och för sig ingen olägenhet och var icke heller 
stridande mot den princip, som låg till grund för reformen, 
enligt hvilken metallvärdet ensamt var det afgörande. Den 
ryska silfverrubeln och dess fullhaltiga underafdelningar å fem
tio och tjugufem kopek motsvarade i detta afseende noggrant 
fyra, två och en mark silfvermynt. Men i förordningen den 
1 februari 1865 undantogs icke det underhaltiga skiljemyntet, 
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och i förordningen af den 8 november 1865 ingick ett uttryck
ligt stadgande om detta skiljemynts gångbarhet. Enskilda 
personer voro dock icke skyldiga att emottaga högre belopp 
däraf i samma lik0-d än två rubel femtio kopek, motsvarande 
tio mark, icke heller Finlands Bank förpliktad. att mot finskt 
silfvermynt inväxla dem. Men i tulluppbörden och kronans 
kassor skulle de ryska skiljemynten mottagas till obegränsadt 
belopp. Det ryska silfverskiljemyntet hade, oaktadt dess me
tallvärde städse understigit det nominella, dock viq den mot 
slutet af 18S0-talet rådande kursen på pappersrubeln ett så mycket 
högre värde än denna, att det lönade sig att nedsmälta eller expor
tera detsamma. Det försvann därför ur rörelsen, och endast 
kopparskiljemyntet blef kvar. Man fann sig vid sådant förhål
lande nödsakad att prägla silfverskiljemynt till ännu lägre me
tallvärde än förut, och det stod därefter i lika låg' kurs som' 
pappersrubeln. Kursen på pappersrubeln var vid tiden för mynt
reformen trehundratrettio mark för etthundra rubel. Det var så
lunda fört::nadt meq en vinst af sjuttio mark för etthundra rubel 
att använda ryskt skiljemynt vid likvider inom Finland. Länge 
dröj.de det icke heller, innan spekulationen begagnade sig häraf 
och massor af ryskt skiljemynt infördes till landet. I syn-, 
nerhet statsverket, som det ålåg att emottaga det ryska skilje
'myntet till obegränsadt belopp, skulle härigenom åsamkats 
stora förluster. Redan den 6 december 1865 inskränktes där
för statsverkets skyldighet i detta afseende, liksom de enskildes, 
till· att emottaga tio mark i samma likvid, och den 28 februari 
1866 upphäfdes fullständigt det ryska underhaltiga myntets 
gångbarhet. 

Angående denna sak nämner Snellman,' att förordningen i . 
ämnet i denna del hade en annan lydelse, än han själf föresla-
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git. Med insikt om a!la de svårigheter, detta stadgande ovill
korligen skulle medföra, var han till en början benägen för en 
hemställan om ändring af förordningen i detta afseende, redan 
innan reformc:n genomfördes. Men han beslöt dock att för sin 
del icke göra anmärkning därom vid ärendets föredragning i 
senaten för att icke ytterligare uppskjuta reformen. Senatel}.s 
öfriga medlemmar fäste icke uppmärksamhet vid denna detalj
bestämmelse. Det visade sig sedan, att stadgandet i fråga äfven 
efteråt kunde fås ändradt. 

Den stadga, landets penningväsende genom tp-yntreformen 
erhöll, kan icke skattas nog högt, i all synnerhet om man blic
kar framåt och tar med i räkningen de våldsamma växlingar, 
som rubelkursen under de följande årtiondena hade att genomgå 
och hvilka, om myntreformen icke kommit till stånd, skulle i 
fullt mått träffat äfven vårt ekonomiska lif och dess utveckling. 

Så lifliga som handelsförbindelserna redan voro mellan Fin
land och kejsardömet och om än kursfluktuationerna icke drab
bat oss lika direkt och följaktligen icke heller lika tungt, som 
tidigare, i all synnerhet vid det förutnämnda våldsamma kurs
fallet år 1863, blefvo vi dock ingalunda oberörda af dem. Fin
lands Bank stod härvid icke blott, såsom den enskilde affärs
mannen, en betydande risk, utan hade äfven, och särskildt då 
kursen föll och importen af ryska varor i och med detsamma 
ökades, att bekämpa svårigheter, jämförliga med dem på 1850-
talet, vid anskaffandet af valutor för de enorma belopp i rubel, 
som tidtals togos i anspråk. Först då cirkulationen roven i 
Ryssland åter ,blef baserad på metalliskt mynt, hafva de yäl

signelsebringande följderna af myntreformen kommit oss till 
godo jämv~ vid' handeln på Ryssland, där, våra affärsförbin
delser, . år för år, blifva af allt större omfattning och betydelse. 
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Vid Borgå landtdag förutsattes det, att icke blott sedelutgif
ningen utan äfven myntningen skulle blifva Finlands Banks sak. 
Äfven i manifestet af den 4 april 1860 berättigades banken att 
låta slå kopparskiljemynt särskildt för storfurstendömet. Men, 
om ock kopparmyntet i öfverensstämmelse härmed till en bör
jan . präglades för bankens räkning, blef myntverket dock en 
regeringsinstitution. Själfva hufvudsyftet, att nämligen penning- . 
cirkulationen i landet skulle ordnas på basen af metalliskt mynt 
såsom enda lagligt betalningsmedel, blef därigenom icke äfven
tyradt. 

Banken var till den 13 ~ars 1866 temporärt fritagen från skyl
digheten att inlösa sina sedlar. Ett öfvergångsstadgande härom 
hade emanerat i sammanhang med myntreformen, för att ett 
tillräckligt förråd af det nya silfvermyntet skulle hinna präglas. 
Redan den 1 mars öppnades dock silfverluckan i banken. Efter
frågan på metalliskt mynt var icke betydande. Under året 1866 
utgick icke i rörelsen mer än omkring tre millioner mark. 

Så svag som banken ännu var och så stora kraf, som 
till följd af missväxterna och däraf framkallad import af bröd
föda ställdes på bankens utländska valutor, kunde faran för att 
banken skulle återfalla i tvångskurssystemet, huru man än sökt 
värna om den nya reformen, icke förbises. 

Bankutskottet vid 1863-1864 års landtdag uttalade i detta 
afseende, att erfarenheten af de många omväxlande skiften, 
som banken under den korta tiden från 1840 till 1862 genom
gått, gjorde det tänkbart, att, sedan banken åter öppnat sin 
silfverutväxling, nya och oförutsedda omständigheter kunde 
inträffa, hvilka med oafvislig nödvändighet åter framtvingade 
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silfverutväxlingens inställande. En klok beräkning påkallade 
därför, enligt utskottets mening, iakttagande likasom dessförin
nan, af försiktighet i så måtto, att bankens bestånd icke finge 
äfventyras för att på vanskligt sätt under någon kortare tid 
upprätthålla myntvärdet, hvilket därefter kunde sjunka ännu 
djupare. Med nödigt afseende på dylika samhällsvådliga för
hållanden och på det Finland un9-er en sådan tid måtte i 
minsta möjliga grad vidkännas saknaden af det bytesrnedel, 
som funnit rättvist förtroende' hos landets invånare, fann ut
skottet sig böra tillstyrka, att landets regering, antingen efter 
godkännande af bankfullmäktiges därom gjorda framställning 
eller ock sedan bankfullmäktige till regeringens enahanda för
slag bifallit, skulle tillerkännas rättighet att i tvingande nödfall 
inskränka eller alldeles inställa bankens silfverutväxling och 
därefter vid inträffad förmånligare ställning åter låta öppna 
den; äfvensom att under den tid, då silfver i banken icke ut
växlades, den finska silfvermarkens representant, sedelmarken, 
måtte fastställas att jämte silfver utgöra det enda lagliga betal
ningsmedlet i landet. Utskottet framställde sitt förslag under 
den förutsättningen, att banken skulle, på sätt regeringen i en 
till landtdagen öfverlämnad proposition föreslagit,' öfvertagas af 
ständerna och bankfullmäktige af dessa utses för bankens sty
relse. 

Redan i utskottet höjdes röster emot förslaget, och till ut
skottets betänkande voro fogade reservationer, som kraftigt 
motsatte sig hvarje tanke på tvangskursens återinförande, sedan 
landet en gång befriats därifrån. Förslaget vann icke heller 
landtdagens godkännande, utan dess beslut blef att anhålla, 
att Finlands Bank måtte öppnas för silfverutväxling, sedan dess 
metalliska och redbara fonder vunnit nödig förstärkning, i hvil-
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ket afseende landtdagen tänkte sig upptagandet .för bankens räk
ning af, ett statslån om åtta millioner mark, samt jämväl andra 
V,illkor och förhåll~nden, som vi~ en dylik åtgärd kunde vara af 
hufvudsaklig vikt, tagits i behörigt öfvervägande af bankfullmäk
tige och landets regering, på hvilkas samstämmiga beslut sa
kens afgörande skulle bero; och borde från och med den dag, 
då silfverutväxlingen från banken vidtoge, silfver förklaras vara 
det enda lagliga betalningsmedlet i landet. 

I förordningen den 8 november 1865 ,angående myntrefor
mens genomförande stadgas äfven, utan något förbehåll, att 
metalliskt mynt skulle vara det enda lagliga betalningsmedlet i 
landet. 

Men ännu vid 1867 års landtdag yttrade en af ridderskapets 
och adelns medlemmar, Robert Montgomery, som vid samma 
landtdag utsågs till bankfullmäktig för ståndet, i ett andra
gande, däri han förordade ett förstärkande af bankens kåpital 
genom att i banken intressera enskilda kapitalister, att man 
borde taga sig till vara för att riskera det ekonomiska palla
dium, som stadgandet i 1865 års förordning innebar, genom 
ett svagt bankkapital, då han befarade, att ständerna, förrän de 
läte banken stoppa, föredroge att suspendera lagen. 

Bankens ställning under de närmaste åren efter myntrefor
men var dock icke sådan, att" ett återfallande i tvångskursen 
behöfde ifrågakomma. . Den metalliska kassan höll sig vid nio 
millioner, bankens tillgodohafvanden hos dess utländska ombud 
vid fem millioner mark. Beloppen voro anspråkslösa. Men 
sedelutgifningen var icke heller stor. Den utgjorde ungefär tjugu 
millioner mark. Längre fram blef bankens ställning så solid, att 
all fara i antydda afseende var ute·sluten. 
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Större svårigheter än genom myntreformen bereddes banken 
genom den affärskris, som år 1866 utbröt i England och däri
från utbredde sig till andra länder samt äfven träffade den 
finska affärsvädden, hvilken vid denna tid i betydande omfatt
ning begagnade sig af kredit i England .. 

Af . de till bankens utländska ombud sagda år remitterade 
växlarna återgingo Fmk 660,798: SO såsom protesterade dels för 
non accept· dels för non betalning .. En del af de utländska växlar, 
som såldes till bank~n, voro blankotrasseringar, utan motsvarande 
tillgodohafvande hos trassaten, hvilket äfven föranledde direktio
nen att från oc~ med ingången af år 1867 uppställa den fordran, 
att växlarna skulle vara accepterade eller ock försedda med 
endossement af en eller flere personer inom landet, medan i 
annat fall beloppet icke utbetalades' innan underrättelse ingått, 
att accept erhållits. Af de protesterade växlarna belöpte sig 
största delen, Fmk 520,824: SS, på London. Direktionen fram
höll beträffande dessa förluster, att de voro "framkallade dels 
af de i. utlandet, särdeles i England under året inträffade pen
ningekriserna, åtföljda af en hög diskontosats samt deraf föl
jande inskränkning i derförinnan beviljad kreditll • 

Men direktionen döljer dock icke för sig, att orsakerna del
vis och, vi kunde· tillägga, hufvudsakligen, på sätt äfven af 
Snellmans ofvan åberopade yttrande framgår, stodo att söka i 
"illa beräknade och utförde företag i hemlandet, hvilka inledts 
redan under de föregående åren och hvars sorgliga resultater 
ett vidt utsträckt blankokredit system en tid bortåt lyckats 
dölja eller uppskjutall . 

Ställningen .hade i själfva verket redan länge varit ohållbar, 
hvilket icke heller undgått revisorernas uppmärksamhet, så byrå
kratiskt anordnad revisionen af banken än var vid ifrågavarande 
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tid.. Revisorerna hade gjort skarpa anmärkningar emot ban
kens förvaltning åren 1861 och 1862, och den decharge, som 
emellertid meddelats direktionen, var gifven under förbehåll af 
sådan ersättningsskyldighet, som kunde direktionen af domstol 
åläggas. I ett reskript från högsta ort af den 3 maj 1865, 
i anledning af revisionen af bankens förvaltning år 1863, kom 
klandret af förvaltningen till än skarpare uttryck. Det heter 
där, att "lån ur Hypoteksfonden blifvit åt särskilda personer och 
firmor utgifna till ett belopp, som hvarken står i behörigt för
hållande till fondens tillgångar eller är förenligt med tillbörlig 
omsorg för dess säkerhee' . Direktionen erinrades därför att 
iakttaga måtta vid låns utgifvande, och tillika säges i reskriptet, 
att emedan ombudsmannens berättelse, "i hvilken likväl icke 
alla till utsökning förfallna lån äro upptagna", utvisar "att Hy
poteksfondens hos dess gälldenärer utsökta fordringar uppgå 
till det höga beloppet af tre millioner trehundratjugufyratusen 
mark, af hvilka .en betydande del redan måste anses vara för 
banken förlorad och hvaraf antagligt är att en annan icke ringa 
del kommer att förloras, hafva Vi, som i öfrigt funnit godt i 
Nåder lemna Eder decharge för Bankens förvaltning under dess 
med den 31 December 1863' tilländagångna femtio andra redo
görelseår, likväl icke velat fritaga Eder från de ersättningar, till 
hvilka I, på grund af den Eder enligt Bankens instruktion ålig
gande ansvarighet, kunnen af laga domstol skyldigkännas för 
de förluster, som Banken möjligen tillskyndas". 

Den ersättningstalan gentemot bankens direktion, som sålunda 
sattes i fråga, kom' väl icke till utförande, och för de följande 
åren beviljades direktionen åter, efter vanligheten, decharge utan 
alla förbehåll. Men de förluster, redan inträffade eller före
stående, som i det ofvannämnda nådiga reskriptet berördes, 
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blefvo inom kort ett obestridligt faktum. Det var icke blott 
några enskilda firmor eller industriella företag, som dukade 
under, utan förödelsen spridde sig vida omkring. 

Det skulle leda för långt att här gå in på en närmare redo
görelse för denna kris, som i våldsamhet synbarligen öfvergick 
hvad vi i detta land tidigare eller senare på sagda område fått 
upplefva. Men väl torde här förtjäna i allmänna drag omnäm
nas en åtgärd, som af bankens förvaltning vidtogs för att rädda 
hvad som räddas kunde. 

Chefen för finans expeditionen Snellman hade i saken öfver
läggningar med bankens direktion, och "då en betydlig del af 
Bankens utlåningssumma ligger fästad dels i hypotekslån, dels 
och förnämligast i diskonteringar, som under en längre tid vid 
hvarje förfallotid omsatts med ringa afbetalning och hvilkas 
innehafvares vacklande . affärsställning läte förutse ej blott ett 
försvårande af den redan förut tryckta affärsställningen genom 
ytterligare fallissementer, utan äfven förlust för Banken, derest 
dessa fordringar i kontant indrefvos", framställde Snellman det 
förslaget "att, såvidt ske kunde, konvertera dessa förbindelser till 
amorteringslån på längre tid och sålunda, genom deras afskil
jande från hypoteksfondens öfriga utlåning, underlätta reglerin
gen däraf på en med ändamålet mera öfverensstämmande fot ii. 
Direktionens samtliga medlemmar voro ense härom och före
slogo tillika för dessa amorteringslån en lånetid af tio år eller 
därunder "i mån af lånebeloppet och låntagarens antagliga för
måga att reglera sina affärerii. 

. De~na anordning, till hvilken nådigt bifall utverkades, var i 
sin mån ägnad att minska svårigheterna och, tack vare den
samma och andra åtgärder med samma syftning, ~äddades flere 
affärer, som sedan visat sig fullt lifskraftiga, från undergång. 
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Men andra voro alltför fallfärdiga, för att någonting i fråga om 
dem kunnat göras med utsikt till framgång, och inom affärs
världen ägde därför en manspillan rum, den där i synnerhet i 
betraktande af de små dimensioner, vårt affärslif då ännu hade, 
måste betecknas såsom enorm och hvilken för Finlands Bank 
medförde förluster, som för ett privat företag antagligen hade 
ledt till dess likvidation. 

Banken hade· dessutom stora svårigheter att öfvervinna 
därigenom ~tt Hypoteksföreningen efter hand uttog de medel, 
som den deponerat i början af 1865. Af de till banken öfver
låtna utländska valutorna, motsvarande något mer än åtta mil
lioner mark, hade Hypoteksföreningen redan innan årets utgång 
återlyft fyra och en haH million mark. Återstoden utbetalades 
af banken under förra hälften af 1866. 

Redan tidigare hade finansexpeditionen i skrifvelse till bank
direktionen af den 20 maj 1864, i syfte att underlätta öfvergången 
till metallcirkulation, föreskrifvit "att inskränka utgifningen af 
lån ifrån Banken och försäljningen af vexlar samt derigenom 
förminska den nuvarande sedelstocken, på det att, såvidt möjligt 
är, Bankens fordringar hos dess ombud på utrikes orter och 
ägande statspapper .i utländskt mynt komme att garantera en
dast enkla beloppet af utgifna sedlar il • I ett senare bref af den 
29 november 1866 framhåller finansexpeditionen nödvändigheten 
att vägra förnyandet äfven af kassakreditiven, där dessa be
gagnades såsom stående lån. 

Det lyckades direktionen att nedbringa bankens 'Utestående 
fordringar, som den 31 mars 1864 eller månaden innan det 
förstnämnda påbudet om inskränkning i krediten ingått utgjorde 
omkring tjugufyra millioner mark, till något under tjugu millio
ner mark ultimo september 1865. 
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Så ödesdigra dessa inskränkningar i bankens utlåning än 

varit för b<l:nkens kunder och d~rmed ·,äfven för banken själf, 
såg sig direktionen emellertid tvungen' att yttermera inskränka 
utlåningen. Den bringades ned till omkring aderton millioner 
mark i juni, till sjutton millionet mark i september 1866. Ban
kens utelöpande sedlar, som i december 1865 utgjorde tjugusex 
millioner, nedgingo i juni 1866 till tjuguen och i juli till tjugu 
millioner. 

För att underlätta bankens ställning upptogs på våren 1866 
för statsverkets räkning i utlandet ett lån å två millioner sexhun
ratusen mark, hvilket belopp genom banken utlånades åt fabriks
firmor, sågverksägare och exportörer. Samma år i september 
berättigades banken att af statsverket tillhöriga obligationer i 
utländskt, mynt öfverföra till hypoteksfonden tvåhundratretusen 
femhundra preussiska thaler samt på denna valuta utgifva sedlar. 
Äfven Hypoteksföreningen deponerade mot slutet af året i ban
ken ett belopp af en och en half million mark. 

Bland de utvägar ur svårigheterna, som vid denna tid på
tänktes, må nämnas att inom direktionen väcktes förslag om 
förhöjning af räntan å depositioner i banken. Banken borde 
nämligen enligt förslagsställarel!s mening icke "försumma att 
sålunda till sig draga lediga kapitaler och genom deras utlå
ning ej blott bereda sig ökad vinst, utan äfven' sätta sig i 
tillfälle att verksammare än eljest kunde ske understödja 
industrin och handem. samt sålunda, på ett med principerna 
för Bankens verksamhet fullt öfverenstämmande sätt, upp
fylla ett af de 'ändamål som med bankinstitutionen afsetts" . 
Förslaget framträdde vid ett af de många sammanträden, som 
finaJ;lschefen Snellman under år 1866 hade med bankens direk
tion. Mot förslaget framhöll Snellman,. "att, ehuruväl dE~positions-
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rörelsen vore för bankinrättningar i allmänhet naturlig och äfven 
med Finlands Banks ändamål väl förenlig, vore detta ändamål 
likväl främst att upprätthålla myntvärdet, hvilket derföre i syn
nerhet under närvarande penningeförhållanden borde främst 
afses, och som, enligt hvad erfarenheten visat, landets export 
under missväxtår på långt när icke försloge till betäckande af 
den genom då behöflig spanmålsinförsel betydligt ökade impor
ten, utan Bankens valuta måste för densammas salderande tagas 
i anspråk och till och med utländska lån för detta ändamål 
uppnegocieras, komme Bankens ställning under sådana förhål
landen att än ytterligare försvåras, derest Banken tillika måste 
hafva i beredskap valuta för en, genom utbetalning af större. 
deponerade kapitaler, betydligt ökad sedelstockil . På grund 
häraf ansåg Snellman "en utsträckning af Bankens depositions
rörelse åtminstone under närvarande förhållanden ej böra genom 
förhöjning af depositionsräntan befrämjas II. Härom voro bank
direktionens medlemmar, förutom förslagställaren, ense, och frå
gan fick därför förfalla. 

Icke heller en förhöjning af utlåningsräntan befanns tillrådlig. 
Visserligen framhöll direktionen, då den i december månad 1865 
hade att ingå till senaten med framställning om räntesatserna 
för påföljande år, att det efter myntreformens genomförande 
vore skäl till "ett stadgande i sådant syfte att Bankdirektionen 
berättigades att vid tillfälle af större påtryckning i Bankens 
metalliska kassa efter omständigheterna höja. diskonträntan, för 
att derigenom i förening med en viss återhållsamhet vid bedrif-

. vandet af Bankens lånerörelse, motverka ett öfverdrifvet ut
strömande af det metalliska myntet II. Men direktionen fann sig 
"likväl i betraktande af de inskränkningar i Bankens lånerörelse, 
Direktionen alltsedan början af detta år vidtagit, icke äga an-
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ledning att åtminstone för den närmaste framtiden förorda en 
förhöjning af diskonträntan, hvarigenom den nu rådande tryckta 
affärsställningen i landet skulle försvåras u, utan ansåg "att den 
under detta och flere föregående år beräknade diskonträntan af 
% Ofo i månaden från början af nästkommande år oförändradt 
borde bibehållas II • Så utföll äfven senatens beslut i frågan. 
Det var icke heller åtgärder af denna art, utan en ökning af 
tillgången på utländsk valuta, hvaraf banken nu gjordes behof. 
Direktionens protokoll den 8 oktober 1866 meddelar i sådant 
afseende att direktionen "efterhand mer och mer kommit i er
farenhet deraf att af de banksedlar, Direktionen allt sedan mynt
reformens införande såsom lån utgifvit, större delen genast 
återvändt till Banken, för att utbytas till metall eller vexlar på 
utlandet, afsedda att dermed dels betala derstädes långt före 
detta förfallna skulder, hvilkas liqviderande uppskjutits i afvak
tan på ett stadgadt myntvärde, dels bestrida omkostnaderna 
för spanmåls eller annan imporel

• 

Den s~arka efterfrågan på bankens utländska tillgodohafvan
den återverkade på ett ödesdigert sätt på bankens sedelutgif
ningsrätt, då den föreskrifna proportionen af sju till femton 
mellan bankens sedelvaluta och sedelemissionen tvingade ban
ken att för hvarje minskning i valutan indraga mer än det dubbla 
beloppet i sedlar. 

Sedelemissionen hade visserligen nedbringats ända därhän, 
att man icke syntes behöfva befara, att ens någon del däraf 

. vidare kunde inströmma för att utbytas mot metall eller utländsk 
valuta; Men från en senare tid, då de ekonomiska förhållandena 
hos oss redan hunnit utveckla sig och möjligheterna för oss 
att erhålla kredit i utlandet betydligt ökats, hafva vi i detta 
afseende märkliga exempel på huru sedelutgifningen under 
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trycket af dålig skörd samt till följd af minskad konsumtion 
och nedgående värden kan pressas ihop. Sådana som för
hållandena gestaltade sig vid nu ifrågavarande tid och huru 
starkt sedelutgifningen än nedbringats, var det därför icke 
uteslutet, att yttermera någon del af de utelöpande sedlarna 
skulle inströmma. Därmed hade visserligen icke bankens för
måga att inlösa sedlarna med metall äfventyrats. Bankens ställ
ning var, såsom redan framhållits, i detta afseende . fullgod. 
Men väl löpte banken faran att icke kunna upprätthålla den 
fö:t:eskrifna proportionen. mellan sedelemissionen och valutan 
för densamma. . 

Bankdirektionens sträfvan gick därför ut på att vidga grän
serna för sedelutgifningen genom att utverka tillåtelse för ban
ken att få under sedelvalutan inbegripa äfven sådana tillgångar, 
som icke förut räknats dit. Redan i en skrifvelse af den 20 
juni 1863 hade banken berättigats att till valutan för sedel
utgifningsrätt hänföra det belopp i obligationer, som banken 
öfvertagit af 1862 års. län. Nu önskade man utsträcka denna 
bestämmelse äfven till . andra statspapper samt till det ryska 
sedelmynt banken innehade. Snellman hade också i· denna 
fråga personliga öfverläggningar med bankdirektionen. Dessa 
resulterade i en skrifvelse från finans expeditionen af den 15 
augusti 1866, enligt hvilken till valuta för sedelutgifning finge 
hänföras äfven statspapper å utländskt eller ryskt mynt samt 
ryska sedlar, men från samma valutor borde afräknas icke 
allenast bankens sedelskuld utan äfven depositioner och det å 
kreditiv outtagna beloppet. 

Från dessa normer för sedelutgifningen medgåfvos inom 
kort särskilda undantag. Snellman framhöll vid ett sam
manträde med bankdirektionen den 18 september 1866 det 
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önskvärda uti att bankens utlåning blefve utsträckt, då lIden 
hotande faran för missväxt i landet numera: kunde anses öfver
stånden sa:mt spannmålsimport till något betydligare belopp i 
följd häraf icke torde blifva behöfligll

• Han framhöll därvid, att 
den tidigare nämnda föreskriften "om beräknande af Bankens 
ostridiga fordringar hos dess utrikes ombud såsom valuta blott 
för ett lika belopp sedla:r icke vore att anses såsom ovilkorligll

, 

utan uppställts egentligen "såsom ett mål att sträfva ti11 l1
• Snell

man' ansåg därför "ett något ökadt belopp sedlar kunna på 
grund af nämnda fordringar utgifvas i' • För att öka bankens 
sedelutgifningsrätt, förklarades vidare i finansexpeditionens skrif
velse af den 22 november 1866, att de medel, som af Hypoteks
föreningen deponerats i banken, skulle observeras såsom lån, "till 
följd hva:raf depositionen motsvarande valuta, icke behöfde reser
veras ,i månads förslagen för hypoteksfonden II • Detsamma gällde 
om de lån i kontant eller i obligationer, som banken fick emot
taga af statsverket, likaså med de utländska krediter, som af 
banken kontraherades. På detta sätt genomfördes en väl pe
höflig tänjbarhet i bestämmelserna om sedelutgifningen, hvilka 
eljes kunnat blifva alltför ödesdigra. 

I finansexpeditionens förutnämnda skrifvelse af den 15 au
gusti 1866 föreskrefs å ena sidan, för att trygga banken mot alla 
eventualiteter, att i hypoteksfonden' utom den valuta banken för
fattningsenligt var pliktig att innehafva för inlösen af sina ute
löpande sedlar, borde finnas en reserv i valutor, icke under
stig~nde tre' millioner mark. Direktionen gjorde emellertid 
framställning om reservens fastställande till lägre belopp, och 
regeringen medgaf, att den finge nedgå under tre millioner, 
'men däremot om möjligt borde hållas vid två millioner mark. 

Alla de nämnda åtgärderna i fråga om bankens sedelutgif-
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ningsrätt voro dock mer eller mindre betydelselösa, medan det 
enda verkliga botemedlet hade bestått i anlitandet af utländsk 
kredit. Snellman väckte därför äfven vid ett sammanträde med 
bankdirektionen den 25 oktober 1866 förslag om upptagande 
i Hamburg af ett kreditiv för bankens räkning på sex a nio 
månader till belopp af femhundratusen mark Hamburger banko. 
Men direktionen afstyrkte förslaget, då banken antagligen icke 
vore i stånd att efter så kort tid återbetala lånet och därige
nom komme i en brydsam ställning. Snellman tog ånyo upp 
frågan vid en gemensam öfverläggning den 6 december, men 
hade nu ändrat åsikt och framhöll att "ett sådant lån naturligt
vis icke borde upptagas med mindre detsamma befunnes ound
gängligen nödvändige' och då "någon starkare efterfrågan å lån 
i banken för närvarande, enligt hvad senatorn meddelats, icke 
existerade, hvilket, sammanstäldt med särskilda andra företeelser 
inom affärsverlden, syntes utvisa att det mest trängande behof
vet af cirkulations medlets förökande redan upphört, då härtill 
komme att Bankens utlåning, äfven utan förstärkning i dess 
valuta, kunde icke så obetydligt utsträckas samt enär, med af
seende å grundorsakerna till närvarande kris, med säkerhet 
antagas kunde att densamma' genom upptagandet af lån för cir
culationens behof endast skulle uppskjutas och den ifrågavarande 
åtgärden således icke utgöra ett radikalt botemedel, utan endast 
ett ingripande i tingens naturliga gång il , ansåg Snellman numera 
något oafvisligt behof af ett låns upptagande icke förefinnas. 
Bankdirektionen var emellertid af annan mening. Den hade 
visserligen afstyrkt förslaget om upptagande af en kredit på 
kort tid, men ansåg sig däremot böra förorda ett lån på två 
eller hellre tre år till belopp af fyra millioner mark. Till stöd 
härför framhöll direktionen att, "enligt hvad från särskilda håll, 
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särdeles i östra delarna af landet förspordes, vore bristen på 
nödigt rörelsekapital, beviljadt på antagliga vilkor och lempliga 
återbetalningstider, men icke de för närvarande mindre goda 
konjunkturerna för afsättning i utlandet orsaken därtill, att ett 
så betydligt antal sågar i landet blifvit nedlagda och att den 
förut så lifliga trävaruindustrin, som erbjöde arbetsförtjänst åt 
hela lands ändor, nu nedsjunkit till ett nära nog tynande lif. 
Man kunde visst säga, att näringarna i ett land borde hjelpa 

. sig sjelfva och att privatindustrin i ett väl ordnadt samhälle 
icke ägde några rättmätiga anspråk på bistånd från statens sida, 
men denna satts, hvars sanning icke kunde bestridas då det 
gällde samhällen, der normala förhållanden och förmögenhet 
rådde, borde icke för närvarande och med skäl kunna tillämpas 
på Finland, der verkliga landsolyckor, såsom de många på hvar
andra följde missväxterna, i förening med andra samverkande 
ogynnsamma förhållanden, framkallat ett armod och en ned
slagenhet, dem den enskilda individen icke förmådde undan
rödja, med mindre det allmänna, representeradt af staten och 
dess kredit, härtill lemnade sitt bistånd. (I Denna framställning 
ledde icke till resultat, men dess riktighet skulle under den 
närmast följande tiden på ett blott alltför slående sätt ådaga
läggas .. 

Påföljande år, 1867, träffades nämligen Fjnland, redan förut 
pröfvadt genom tätt på hvarandra följande dåliga år, af en miss
växt och däraf följande nöd, så stor, att dess motsvarighet måste 
sökas nära tvåhundra år tillbaka, vid slutet af 1600-talet. Regerin
gen gjorde hvad den förmådde för att lindra nöden genom anord· 
nande af allmänna arbeten och import af spannmål. Men nöden 
var för stor för att kunna afhjälpas genom de åtgärder, som af re
geringen vidtogos, och enskilde mäktade endast i ringa mån vara 

175 



. ' 

regeringen behjälpliga i dess undsättnings åtgärder. Tiggarskaror 
från de af missväxten hemsökta trakterna, bland dem äfven 
familjer, hörande till den jordägande klassen, öfversvämmade 
de delar af landet, som förskonats från missväxt, förande 

, med sig hungertyfus och andra sjukdomar, hvilka sedån öfver
allt kräfde talrika offer. Samhället var som förlamadt. Miss
tröstan om framtiden, den fullständigaste hopplöshet bemäk
tigade sig allas sinnen. De dystra minnena från denna tid 
hafva inristat sig så djupt, att de ännu kvarlefv!,,- i tradi
tionen, och den dag som är, oaktadt yngre generationer trädt 
i deras ställe, hvilka då kämpade .sin svåra, såsom det syn
tes, tröstlösa kamp, förekommer det icke Sällan, att, då en frost
n,att hotar, spökena från år 1867 manas fram, huru förändrade 
förhållandena än blifvit genom införande af ett rationellare 
jordbruk, genom järnvägsnätets utsträckning till olika delar af 
landet, genom skogarnas ökade värde, ge~om tiIlgodogörandet 
af vattenkraften i våra forsar för industrins behof och genom 
den allsidigt förbättrade ekonomiska ställningen i landet. 

Det behöfdes emellertid icke mer än några få goda år för 
att bota skadorna och låta framtiden åter framstå ljus och för
hoppningsfull. Samhället återtog inom 'kort hela sin Spänstig
het. Det blef lif och företagsamhet på alla områden. . 

. Endast i ett afseende kunde spåren af 1867 års liksom 
af de föregående missväxterna "skönjas långt senare, näm
ligen i fråga om jordvärdet, hvilket ännu halftannat årtionde 
därefter icke hade hämtat sig efter det prisfall, som missväx
terna framkallat. Misströstan om jordbrukets möjligheter hos 
oss, det stora antalet jordlägenheter, som kommo i markp.aden, 
i det att den nybildade hypoteksföreningen "nödgats förvärfva 
hundratals lägenheter, af hvilka en ~el ännu i början af 1880-
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talet befann sig i föreningens händer; de förmögnare klassernas 
benägenhet att icke blott icke köpa jordlägenheter utan fast
mera sälja dem, som af gammalt befunno sig i deras ägo; 
allmogens bristande kapitaltillgång, måhända äfven bristande . . 

förmåga att bruka jorden; allt detta bidrog till att länge hålla 
jordens pris nere. Men äfven häri inträdde en förändring i 
början af 1880-talet, tack vare de förbättrade kommunikationerna 
och skogens ökade värde; och sedan dess har jordens pris 
oupphörligt stigit och den besuttna allmogens ekonomiska ställ
ning förbättrats. 

Liksom förut under liknande förhållanden anlitade statsver
ket äfven nu Finlands Bank för försträckningar. I skrifvelse af 
den 16 september 1867 underrättade finans expeditionen att den 
träffat aftal om upphandling och import af säd för kronans räk
ning samt att finans expeditionen, "med stöd af Kejserliga Sena
tens dertill gifna bemyndigande li

, läte, till bestridande af kost
naderna härför, å sig utställa tre månaders växlar, hvilka, 
försedda med expeditionens accept, komme att i afseende på 
diskontering till kontoret i S:t Petersburg ingifvas, och borde 
sådana växlar till belopp, motsvarande åtminstone en million 
finska ,mark, till diskontering vid kontoret emottagas. Finans
expeditionen accepterade likaledes växlar af "handlande och 
trafikanter li

, med hvilka expeditionen träffat öfverenskommelse 
om förskott af allmänna medel, för import af säd till landet, och 
jämväl dessa växlar anmodades banken att diskontera. Enligt 
direktionens protokoll den 11 november hade dessa diskon
teringar begränsats till ett belopp af två millioner mark, hvilket 
belopp dock redan öfverskridits. Dessutom meddelade finans
expeditionen i skrifvelse af den 17 september, att kejserliga 
senaten, då det kunde emotses "att betydliga qvantiteter cerea-
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lier skola af de trafikerande från orter utom landet hit införas 
samt det, med afseende derå att så beskaffade varor kunde 
endast per kontant inköpas, vore antagligt att köpmännen skola 
önska att, så länge varan är osåld, genom dess hypotiserande 
frigöra det deri bundna ansenliga kapital II , funnit godt förordna 
"att tillsvidare lån må af banken utgifvas emot hypotek äfven 
af utländska och ryska spanmålssorter och mjöl/(. Bankens 
tillgångar blefvo härigenom i hög grad medtagna. Men genom 
att statsverket hos M. A. von Rothschild & Söhne i Frankfurt 
afM upptog en kredit på en och en haH million thaler kunde' 
bankens i dessa transaktioner bundna kapit~l åter lösgöras. 

Under denna tid, så rik på ekonomiska pröfningar, var Fin
lands Bank icke längre ensam, utan hade vid sin sida Förenings
banken i Finland, hvars grundläggande i det föregående omta
lats. . Denna bank hade, äfven den, i sin verksamhet rönt inverkan 
~ de svåra tiderna, äfven den nödgat vidkännas betydande 
förluster. Den hade heller ännu icke hunnit växa tillräckligt 
stark för att kunna bjuda svårigheterna spetsen. På grund af 
1866 års förordning om privata banker hade Föreningsbanken 
erhållit rätt till sedelutgifning, dock till ett maximibelopp af 
endast en million femhun~ratusen mark, motsvarande bankens 
halfva aktiekapital. Under en senare tid, då den totala sedel
utgifningen i landet ökades, medan Föreningsbankens förblef 
oförändrad, fick den sistnämnda allt mindre betydelse, tills de 
privata bankernas sedelutgifningsrätt, af hvilken ingen af de 
efteråt t~komna privatbankerna begagnade sig, genom förord
ningen den 10 maj 1886 upphäfdes. Vid nu ifrågavarande tid 
motsvarade dessa sedlar däremot en afsevärd del af hela· 
sedelutgifningen i landet. Till en början låg en del af bördan 
för äfven deras inlösen på Finlands Bank. I direktionens pro-
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tokoll för den 4 oktober 1867 ingår sålunda en anmälan från 
bankens kontor i Åbo, att kontoret hos Föreningsbanken där
städes presenterat ett belopp af något öfver tiotusen mark, som 
i anseende till bristande kassa icke af sagda bank inlösts. 

Behållningen i bankens fonder uppgick vid utgången af år 
1867 till Fmk 11,669,703: 15. Därvid äro icke medräknade 
öfverföringarna till amortissementsfonden' år 1859, motsvarande 
Fmk 2,518,488, icke heller särskilda anslag fördårvården, real
skolorna, jordbrukets upphjälpande m. m. hvilka under årens 
lopp utgått ur bankvinsten med tillsammans Fmk 1,614,172. 

Men härvid bör märkas, att resultatet enligt böckerna var 
bättre än i verkligheten. Ty till de stora förluster, af hvilka 
banken i början af nästföljande period skulle träffas, hade grun
den lagts redan nu. Bankens bokförda vinst bör därför vid be
dömandet af dess verksamhet i motsvarande grad minskas. 
Dock bör rättvisligen erkännas, att banken, om ock fortfarande 
skött efter byråkratiska snarare än efter affärsmässiga syn
punkter, likväl var sin uppgift vuxen i helt annan mening än 
under den första perioden af sin tillvaro. 

Förtjänsten häraf och förtjänsten af att alla de svårigheter, 
som under denna period ställde sig i bankens väg, lycldigen 
öfvervunnos tillkommer i främsta rummet den högsta ledningen 
af bankens förvaltning eller sålunda cheferna för finansexpedi
tionen. Olika till läggning och böjelser, hade von Haart
man, Langenskiöld och Snellman, hvilka efter hvarandra under 
denna period innehade finanschefsportföljen, det gemensamt, att 
de, såsom stats- och finansmän, stodo vida öfver det vanliga 
måttet hos oss. . 
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En rättvis del af erkännandet bör dock roven s?:änkas ban
kens direktion. 

I den sammansättning, direktionen hade vid början af före
varande period, inträffade 1845 den förändringen, att ordföranden 
i direktionen Trapp utsågs till adjoint hos chefen för finans
expeditionen och Axel Ludvig Born förordnaqes att under tiden 
handhafva ordförandeplatsen i direktionen. Samma år ökades 
antalet ledamöter i direktionen till tre, och till ny ledamot däri 
utsågs friherre August Mannerheim. 
. År 1853 erhöll Trapp afsked, och Born blef utnämnd till or
dinarie ledamot och ordförande i direktionen, men samtidigt 
förordnad till adjoint hos finanschefen, medan Federley för
ordnades att interimistiskt handhafva ordförandeskapet. Till 
ledamot i direktionen utsågs den förutnämnda Rober~ Trapp. 

Påföljande år, 1854, afled Federley,. och Robert Trapp för
ordnades nu till ordförande under den tid Born var finans chefs-
adjoint. . 

De utnämndes bägge år 1856 till ledamöter i senaten, och 
då senatorerna dåmera icke, såsom tidigare, tillika bibehöllo 
sina föregående befattningar, blefvo ordförandepösten och en 
ledamotsplats i direktionen ordinariter besatta, den förra med 
Frans Ivar Edelheim och ledamotsplatsen med Johan Henrik 
Nordensvan. 

Den sistnämnde erhöll afsked 1858, och då utsågs till ledamot 
i direktionen August Törnqvist, som sedan 1854 varit sekreterare 
i banken och redan i denna egenskap på ett framstående 
sätt fullgjort . honom gifna uppdrag, så äfven under de bryd
samma tiderna i slutet af 18S0-talet vid underhandlingarna 9m 
millionkrediterna i Petersburg. Törnqvist öfvertog verkställande 
direktörskapet i Föreningsbanken efter bankens grundläggares 
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Frenckell redan från ingången af år 1866 förordnats till biträ

dande direktör "för att deltaga i Bankdirektionens öfverlägg
ningar och beslut, så ofta hans närvaro för sådant ändamål af 
ordföranden påkallas II • 

Såsom ofvanför nämnts, bytte banken namn år 1817, då den 

l stället för sin ursprungliga benämning af: "Växel-, Låne- och 

Depositions-Contoiretll förklarades för "Storfurstendömet Fin
lands Wäxel-, Depositions- och Låne Bankll. I förordningen 

den ?1 april 1840 användes uttrycket "Finlands Wäxel-, Depo

sitions- och Låne-Bankll . I instruktionen af den 18 november 

1840 § 1 förekommer satsen: "Storfurstendömet Finlands Bank, 
stiftad den 30 November (12 December) 1811, i anledning af 

Landt-Ständernes vid Landtdagen i Borgå gjorda underdåniga 

hemställan, under benämning af Wäxel-, Låne- och Deposi

tions-Contoir, och sedermera i Nåder förklarad för Finlands 

Bank II , men i instruktionens rubrik liksom äfven i rubriken till 

dess kap. I användes uttrycket "Finska Banken II , och detta bIef 

under några årtionden bankens vanliga benämning. Förord

ningarna den 13 april och den 9 november 1859 införde den 

firmabeteckning, som banken sedan fått behålla, nämligen: Fin

lands Bank. 

Banken förblef under hela denna tid enbart en regerings

institution. Hänvisningen i 1840 års instruktion till Borgå 

landtdags hemställan om bankens grundläggning tyder dock 

på att tanken på landtdagens rätt i fråga om bankens för

valtning icke råkat i glömska. Och härför talar äfven den 

omständigheten, att kejserliga förordningen den 21 april 1840 
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Henrik Borgströms frånfälle år 1865, och det kan i detta samman

hang förtjäna nämnas, att han, då direktionen för Finlands 

Bank år 1859 hade att afgifva utlåtande angående ett då väckt 

förslag om inrättande för Åbo och Björneborgs län af en privat

bank med rätt till sedelutgifning, med afseende därpå, att Fin

lands Bank berättigats att emottaga depositioner och då inrät

tandet af hypoteksföreningar tillåtits, ansåg den väsentligaste 

bristen i landets kreditväsen vara afhjälpt och ifrågasatte ända

målsenligheten af att "genom samtidigt inrättande af enskilte 
bankbolag öppna ytterligare utvägar för anlitande af krediten, 

hvilken i vissa afseenden redan i landet begagnades utöfver de 

gränser, som omvårdnaden om allmänt väl betingade ' . 

År 1858 utnämndes Edelheim till ledamot i senaten, och 

ordförandeplatsen i direktionen intogs af Blidberg, hvilken så

lunda från den bokhållarbefattning, han, som nämndt, redan 

under banlcens första verksamhetsår erhöll, efter hand befordrats 

till den ledande platsen i bankens styrelse. Han kvarstod i 

denna befattning till år 1861. Till hans efterträdare såsom 

ordförande i direktionen utsågs referendari esekreteraren Karl 

Björkman. 
Till ledamot i direktionen utnämndes Lars Langenskiöld år 

1858, vid Blidbergs förordnande till ordförande i direktionen. 

Han afgick redan år 1861 och efterträddes påföljande år af 

August Florin, då första kamrerare i banken. 
Vid Törnqvists afgång år 1865 inträdde i hans ställe Victor 

von Haartman, som året därpå efter Björkman utsågs till di

rektionens ordförande. 

Samtidigt afgick friherre Mannerheim, och till ledamöter i 

direktionen i dennes och von Haartmans ställe utsågos 1867 
Reinhold Frenckell och Albert W erner Nykopp, af hvilka 
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angående bankens omorganisation innehöll den bestämmelsen, 
att revisionen af banken skulle verkställas "i närvaro af Fyra 
Deputerade, dem Vår Senat årligen utser från hvarje af Lan,dets 
fyra Ståndii, 

Men först då landtdagarna på 1860-talet återupplifvades, 
förverkligades Borgå landtdags syftemål, att banken skulle 
blifva en nationalbank under ständernas förvaltning och an
svarighet. 
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IV. 

1868-1911. 

Då ständerna åren 1863-1864, för första gången sedan 
landtdagen i Borgå och sålunda efter en mellantid af mer än 
femtio år, ånyo sammanträdde, öfverlämnades till dem en propo
sition angående styrelsen och förvaltningen af Finlands Bank, i 
hvilken Hans Kejserliga Majestät erbjöd landtdagen att öfvertaga 
förvaltningen af och ansvarigheten för primitiva och hypoteks
fonderna i banken. 

Beträffande stats- och militiefonderna befanns det däremot 
vara i flere afseenden olämpligt att ännu vidtaga någon för
ändring i det dittills gällande förhållandet, att dessa fonder un
der senatens inseende förvaltades af bankdirektionen. 

Under ärendets behandling i landtdagen inlade 'såväl sär
skilda medlemmar af bondeståndet, på sina kommittenters upp
drag, som äfven medlemmar af ridderskapet och adeln gensaga 
mot den föreslagna åtgärden, därvid följande bondeståndets vid 
svenska riksdagen föredöme, då fråga var om öfvertagande af 
den Palmstruchska banken. Men det öfvervägande flertalet inom 
samtliga stånd godkände propositionen i hufvudsak; på samma 
gång dock särskilda afvikelser från densamma gjordes. 

Det var i synnerhet i två punkter, som landtdagen icke var 
benägen att godkänna regeringens proposition. 
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Den ena gällde förutnämnda anslag för dårvården, realsko
lorna och jordbrukets upphjälpande å sammanlagdt fyratiofyra
tusen rubel årligen. . Med afseende på de stora utgifter, stats
verket fått vidkännas genom amortering och räntebetalning å de 
till krigskostnadernas betäckande upptagna lånen samt genom 
nödhjälpsåtgärder vid de åren 1856 och 1862 inträffade svåra 
missväxterna, hade det pefunnits nödigt, att de nämnda ansla
gen ännu tillsvidare utginge ur bankvinsten, och i regeringens 
proposition uttalades den förhoppningen, att ständerna, efter att 
hafva tagit kännedom om statsverkets tillstånd, skulle erkänna 
billigheten af dessa förbehåll. ' 

Ständerna voro emellertid af annan åsikt. I bankutskottet, 
som hade ärendets förberedande behandling sig ombetrodd, 
gick man så långt, att man icke allenast" önskade helt och hållet 
befria banken från dessa årliga utbetalningar till statsverket, 
utan däruWfver föreslog ett uttalande i syfte, att "banken skulle 
från statsverket återfå sina härförinnan dit lemnade bidrag". 
Landtdagen inskränkte sig dock till en anhållan, att de ifråga
varande bidragen skulle upphöra med utgången af det år, då 
följande landtdag afslutades. 

Den andra hufvudsakliga skiljaktigheten i frågan mellan 
regeringen och 1863-1864 års landtdag angick sättet för ut
nämnande af ordförande och ledamöter i bånkens direktion. 

I propositionen föreslogs i detta afseende, att bankfullmäk
tige skulle tillkomma rättighet att, till besättande ?i två i banken 
först ledigblifvande direktörstjänster, hos sen:;ttens ekonomie
departement föreslå två därtill lämpliga personer, af hvilka . 
Hans Majestät .på departementets förslag ägde utnämna den 
ena. Och tvenne i denna ordning tillsatta direktörer skulle all
tid komma att tjänstgöra i banken å ständernas vägnar. Utnäm-
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ningen af öfriga direktörer i banken och tillsättandet af ord
föranden i bankdirektionen förbehöll sig regeringen. 

Häremot invände bankutskottet, att det i regeringens pro
position föreslagna sättet för bankdirektörernas utnämnande 
kunde leda till splittring eller söndring inom bankens styrelse. 
Det vore nämligen möjligt, att de på olika sätt tillsatta direk
törerna skulle, genom ensidig och därför äfven oriktig upp
fattning af sin ämbetsplikt, bilda tvenne särskilda partier inom 
samma verk, emellan hvilka stridigheten kunde blifva så myc
ket betänkligare, som den ena sidan alltid vid votering hade 
att genom ordförandens utslagsröst påräkna en säker och af
görande' öfvervikt. Om man åter afsåg beloppet af de be
tydliga fonder, som under tillsyn af ständernas bankfull
mäktige komme att förvaltas och hvilka motsvarade eller öf
verstego stats- och militieverkets fonder, syntes en naturlig 
rättvisa och billighet påkalla, att ständernas och regeringens 
inflytande på bankdirektörernas utnämning skulle i möjligaste 
måtto blifva ömsesidigt och likställdt. Ty -såväl ständerna som 
regeringen hade uppenbarligen ett gemensamt och lika stats
viktigt intresse däri, att valet af bankdirektörer måtte, i enlighet 
med paragraf 10 i Regeringsformen, falla på de förståndigaste, 
värdigaste och till beställningen tjänligaste personerna äfvensom 
att, jämlikt fjärde punkten i Förenings- och Säkerhets akten, skick
lighet, förtjänst, erfarenhet och bepröfvad medborgerlig dygd 
förblefve den enda och rätta grunden för befordran äfven t~ll 

bankdirektörs ämbeten. För sin del kunde utskottet ej draga i 
tvifvelsmål, att icke ständernas bankfullmäktige skulle samvets
grant 'iakttaga dessa grundlagsbud vid uppgörande af under
dåniga förslag till sagda ämbeten, liksom utskottet ej heller 
insåg något skäl, hvarför dylika förslag borde, såsom i propo-
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slhonen förutsattes, upptaga endast tvenne personer, då nyss 
åberopade paragraf i Regeringsformen uttryckligen stadgade, 
att till alla tjänster tre skola föreslås. Då Hans Majestät ägde 
obestridlig rätt att bland de föreslagna utnämna den, som han 
därtill skickligast finner, syntes, enligt utskottets tanke, "den 
öfvervikt, hvilken Finlands grundlagar tillerkänna monarken så
som landets högste styresman, kvarstå i Hans Majestäts hand, 
om ock förslag till samtliga bankdirektörsämbeten få af stän
dernas bankfullmäktige upprättas (I • 

. På dessa grunder fann utskottet sig b?ra hos ständerna 
tillstyrka den ordning vid alla framdeles ledigbIifvande bank
direktörsämbetens besättande, att bankfullmäktige skulle efter 
vanlig kungörelse om. ledighet och ansökningstid, i öfverens
stämmelse med grundlagarnas stadganden, uppföra tre sökande 
på förslag, hvaröfver besvär ej finge äga rum, samt att Hans 
Majestät, sedan kejserliga senatens ekonomiedepartement i äm
net afgifvit underdånigt utlåtande, i nåder skulle utnämna en 
af de föreslagne, Hans Majestät jämväl förbehållet att, på kej
serliga senatens framställning, utse en bland bankdirektörerna 
till ordförande i direktionen. 

Utskottets förslag blef af landtdagen godkändt och, ehuru 
de ändringar landtdagen sålunda vidtagit i propositionen, icke 
voro oväsentliga, syntes dock fastställelse på landtdagens be
slut kunna påräknas, helst det i propositionen uttryckligen be
tonats, att regeringens afsikt icke var att binda ständerna i 
denna fråga vid de i propositionen föreslagna bestämmelserna, 
utan afvikande förslag skulle upptagas till pröfning. Det visade 
sig emellertid att frågan ännu icke denna gång kunde bringas 
till sin lösning. 

Det var i främsta rummet finans chefen Snellman, som 'vid 
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ärendets föredragning i senaten yrkade på uppskof med ban
kens öfverlämnande till ständerna och i ett synnerligen utför
ligt andragande till senatens protokoll motiverade detta sitt yr
kande . 

. Såsom tidigare nämnts, hade landtdagen gjort bestämmandet 
af tidpunkten för bankens öppnande för silfverutväxling beroende 
af regeringens och banldullmäktiges samstämmiga beslut, och 
då ständerna tillika såsom en förutsättning för silfverutväxlingen 
framhållit en nödig förstärkning af bankens metalliska kassa 
genom upptagandet af ett statslån på åtta millioner mark, befa
rade Snellman att bankfullmäktige skulle anse sig vara bundna 
af de af landtdagen sålunda uppställda förbehållen samt att 
myntreformen därför icke skulle kunna genomföras på den re
dan inslagna vägen och allra minst senaten kunna bestämma 
tidpunkten för densamma eller vidtaga de för dess utförande 
nödiga åtgärderna. Han framhöll, hurusom i hvarje fall denna 
för landet så utomordentligt viktiga angelägenhet komme att 
bero däraf, huru "bankfullmäktige individuellt skulle uppfatta 
sitt uppdrag och sitt berättigande" och han betonade, att "en 
kollision i anfördt hänseende mellan regeringen och ständernas 
fullmäktige vore äfven ur politisk synpunkt att beklaga". Att 
"göra framgången af en så grannlaga operation, som den ifr.å
gavarande, absolut beroende af deras bifall", ansåg Snellman 
sig icke kunna tillstyrka. Han f~ det "så mycket betänkligare, 
som stadgarna för silfverutvexling stå i närmaste sammanhang 
med reformen i landets myntväsende, i afseende på hvilken 
Bankfullmäktige icke hafva någon beslutande, icke ens en råd
gifvande myndighet". Ur den märkliga motiveringen i Snell
mans andragande må ännu anföras följande: "Beslutet att me
talliskt mynt skall vara enda laglig värdemätare i landet beror 
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af Hans Majestät ensam, och af detta beslut är bankens öpp
nande för silfverutväxling en sjelfnödvändig följd. Men be
slutet förutsätter också de stadganden och åtgärder, som äro 
ett nödvändigt vilkor för dess verkställande. Huru skulle då 
dessa stadgandens och åtgärders beskaffenhet kunna göras 
beroende af Bankfullmäktiges bifall? Vådan, att icke säga 
orimligheten häraf, är så uppenbar, att den icke borde kunna 
förbises." 

Afven i andra delar var ständernas svarsskrifvelse föremål 
för anmärkningar från Snellmans sida. Han framhöll härvid, 
hurusom "hvar och en, som följde med förhandlingarne vid 
den nyss afslutade landtdagen i de frågor, som rörde landets 
penningeväsende, har haft tillfälle att öfvertyga sig om osäker
heten i de rörande desamma rådande åsikterna", och "med all 
aktning för de af ständerna utsedda Bankfullmäktige" åberopade 
han "ett kändt faktum, att bankväsendet och bankrörelsens be
drifvande för flertalet af dem är ett nytt fält."· 

Af senatens öfriga medlemmar instämde ingen enda i fi
nanschefen Snellmans mening, men väl funnos de, som på 
andra skäl hemställde om afslag på ständernas framställning. 
Flertalet fann sig däremot oförhindradt att tillstyrka godkän
nande af framställningen i hela dess vidd, likväl med det tillägg 
"att, i händelse Hans Kejserliga Majestät behagar i nåder .bi
falla ständernas framställningar och således äfven till deras 
yttrade önskan att de från primitiva och hypoteksfonderna till 
särskilda ändamål utgående årliga anslag af omkring fyratio
fyratusen rubel skulle utgå endast till slutet af det år, då nästa 
landtdag afslutades, men statsverket ansåges ännu ej vid nämnde 
tid kunna undvara desse anslag, i sådant fall nödigt blifver att 
landets då församlade ständer förelägges proposition rörande 
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sättet för de med omförmälda anslag dittills bestridda utgifters 
bekostande för framtiden. il 

Beträffande tidpunkten för bankens öfverlämnande till stän
derna, fann senatens flertal den icke stå i 'sådant omedelbart 
sammanhang med myntreformen, att ett uppskof däraf vore 
motiveradt, och föreslog därför att öfverlämnandet skulle ega 
rum redan den 1 januari 1865. 

Äfven generalguvernören tillstyrkte landtdagens framställ
ning i hufvudsak. 

Snellman lät sig likväl icke nöja härmed, utan gaf i bref till 
ministerstatssekreteraren uttryck åt sina bekymmer i ordalag, 
som antydde, att han ämnade göra sitt kvarstående beroende 
af att hans mening beaktades. 

Kommitten för finska ärenden, synes t~ en början ha om
fattat den meningen, att ständernas framställning kunde god
kännas med förbehåll dock, att anslagen å fyratiofyratusen ru
bel för särskilda allmänna ändamål fortfarande skulle utgå ur 
bankvinsten. Detta förslag blef likväl icke föredraget å högsta 
ort, utan ärendet hvilade någon tid och då det senare ånyo 
togs under pröfning i kommitten, stannade denna vid att frågan 
för denna gång skulle förfalla, men ny proposition till följande 
landtdag uppgöras, med iakttagande af landtdagens önsknings
mål, utom i fråga om de omförmälda anslagen samt sättet för 
utnämning af ordföranden i bankens direktion, i hvilka delar 
bestämmelserna i propositionen till 1863-1864 års landtdag 
skulle förblifva oförändrade. Detta kommittens senare utlåtande 
godkändes vid ärendets föredragning på högsta ort. 

Vid denna utgång af saken kunde icke de af landtdagen 
utsedde bankfullmäktige, referendariesekreteraren Johan Fridolf 
Pipping, kanslirådet Gabriel Rein, konsuln Reinhold Frenckell 
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och professorn Johan Wilhelm. Rosenborg träda i funktion. 
Enligt Snellmans uttalande kunde det visserligen icke "hindra 
Bankfullmäktige att öfvertaga det dem af Ständerna meddelade 
uppdragCt

, roven "om Hans Majestät finner den ena eller andra 
bestämningen i förslaget olämplig" och denna därför fått förfalla. 
Men, så som afgörandet utföll på högsta ort, blef den ifråga
satta reformen i dess helhet hvilande till 1867 års landtdag, till 
hvilken ny proposition i ämnet öfverlämnades. 

l' den nya propositionen framhölls, att hvad 1863-1864 års 
landtdag i sin svarsskrifvelse uttalat i fråga om bankens öpp
nande för silfverutv:1xling komme att förfalla sedan "Hans Kej
serliga Majestät genom Nådig förordning af den 8 November 
1865 anbefallt att från och med den 13 i samma månad metal
liskt mynt skall vara enda lagligt gällande mynt i Fi~land." 
Hvad åter angick anslagen för allmänna behof och ordförande
befattningen i bankdirektionen var den nya propositionen affattad 
i enlighet med den förra, men i öfrigt hade "de af Ständerna 
framställda önsknings mål och förslag{{ blifvit beaktade. 

Då denna proposition förekom till afgörande vid 1867 års 
landtdag, medgåfvo ständerna att de ifrågavarande, till särskilda 
statsändamål anvisade' anslagens belopp icke vore synnerligen 
betydande i förhållande till bankens tillgångar och omfånget af 
dess rörelse, hvarför ständerna, som ej kunnat undgå att jämväl 
taga i betraktande den minskning statsverkets inkomster lidit 
till följd af de ogynnsamma och betryckta ekonomiska förhållan
dena, ansågo sig med afseende på de förmåner banken åtnjöt 
från statsverkets sida böra bifalla dessa anslags utgående från 
banken, intill dess utvägar i framtiden kunde yppa sig att på 
annat sätt anskaffa medel för nämnda behof. 

I fråga om besättande af ordförandeplatsen i bankdirek~io-
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nen föreskrefs i propositionen, att denne skulle "utnämnas af 
Hans Kejserliga Majestät i den ordning, som härförinnan varit 
iakttagen eller framdeles varder af Hans Majestät stadgad. il För 
att icke riskera själfva reformen, funno sig ständerna nu för
anlåtna att låta sitt beslut· utfalla i öfverensstämmelse härmed . 
• 

Landtdagen hade sålunda i dessa delar fogat sig efter rege-
ringens st~dpunkt i frågan. I andra delar af regeringens 
förslag vidtog landtdagen ändringar, men anförde i sin svars
skrifvelse att ändringarna, "ehuru af ganska stor vikt", likväl 
icke af ständerna ansetts så oeftergifliga, att Hans Kejserliga 
Majestäts samtycke ·till desamma borde betraktas såsom villkor 
för propositionens antagande, i anseende hvartill ständerna an
mälde, att, ifall Hans Majestät icke ville bifalla de föreslagna 
ändringarna, propositionen af ständerna oförändrad antagits. 

Den 9 december 1867 utfärdades förordning i öfverensstäm
melse med landtdagens beslut utom beträffande sedelutgifnin
gen, i hvilken del de tidigare bestämmelserna bibehöllos. Af den 
grundläggande betydelse som de:nna förordning är för Finlands 
Bank, sådan dess verksamhet sedermera gestaltat sig, torde den 
böra här återgifvas. Den är af följande lydelse: 

Vi ALEXANDER den Andre, med Guds Nåde, Kejsare och Sjelf
herrskare öfver hela Ryssland, Tsar af Polen samt Storfurste till 
Finland, &c. &c. &c. G ö r e vet e r l i g t: Med Finlands Ständers 
bifall och samtycke vele Vi angående styrelsen och förvaltningen af 
Finlands' Bank, till efterrättelse från den 1 Januari 1868, i Nåder 
stadga och förordna som följer: 

§ 1. Ständerna emottaga under sin förvaltning och ansvarighet 
de uti Banken inrättade primitiva och hypotheksfonderna, hvilka 
derefter gemensamt och uteslutande bära namn af Finlands Bank, 
samt handhafva inseendet öfver Banken genom Fullmäktige; hvar
emot stats- och militieverkens åt Bankdirektionen till förvaltning 
öfverlerrinade fonder skola särskildt från de förra, såsom hittills, för
blifva under Senatens för Finland tillsyn. 
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§ 2. De på grund af Hans Kejserliga Majestäts Nådiga förord
nanden härintills af hypotheks- och primitiva fonderna till bestri
dande af kostnaden för dårvården, för realskolorna och för sär
skilda anstalter till upphjelpande af landets jordbruk anslagne om
kring etthundra sjuttiosextusen mark för året skola tillsvidare från 
Finlands Bank utgå; äfvensom Hypotheksföreningen i Finland, hvil
ken den 19 Juni 1860 af primitiva fondens räntevinst i Nåder med
gifvits ett årligt understödsanslag af sextiotusen mark, att i tio års 
tid såsom lån till föreningen lemnas, kommer att vid denna förmån 
bibehållas. 

§ 3. Statsverket, hvars fonder jemte militieverkets framgent af 
Bankdirektionen vårdas och förvaltas, kommer icke att med något 
penningebidrag till Bankens aflöningsstat och utgifter betungas. 

§ 4. Vid hvarje landtdag väljas fyra Bankfullmäktige, en för 
hvart stånd, inom eller utom detsamma; och ega desse, som bland 
sig utse ordförande, intill slutet af nästpåf5ljande landtdag, efter 
Ständernas instruktion, utöfva. ofvanberörde inseende öfver Bankens 
förvaltning. 

§ 5. Ordförande i Bankdirektionen utnämnes af Hans Kejser
liga Majestät i den ordning, som härförinnan varit iakttagen eller 
framdeles varder af Hans Majestät stadgad. 

§ 6. Till hvarje af öfriga tre på, Bankens stat upptagne Direk
törsembeten, då de framdeles blifva lediga, uppföra Bankfullmäktige, 
efter vanlig kungörelse om ledigheten och ansökningstid, i öfverens
stämmelse med grundlagarnes stadganden, tre sökande på förslag, 
hvaröfver besvär ej ega rum; och sedan Senatens Ekonomie Departe
ment i ämnet afgifvit underdånigt utlåtande, utnämner Hans Kejser
liga Majestät i Nåder en af de föreslagne till Direktör i Banken. 

§ 7. Vikarie för Bankdirektör vid dennes laga förfall eller jäf, 
utan hänsigt till längre eller kortare vikariatstid, föreslås af Bank
fullmäktige och tillförordnas af Senatens Ekonomie Departement. 

§ 8. Med tillsättandet af Föreståndare för Bankens vexelkontor, 
Sekreterare, Ombudsman, Förste, Andre och Tredje Kamrerare samt 
Förste Kassör i Banken förhålles enligt nu gällande eller framdeles 
af Hans Kejserliga Majestät meddelade stadganden; dock att Direk
tionens förslag till dessa befattningar skall insändas genom Bank
fullmäktige, hvilka dervid ega sitt underdåniga utlåtande öfver för
slaget afgifva .. Bankens öfrige tjenstemän och bet j ening utses af 
Bankdirektionen. 

§ 9. Vid landtdag utses äfven,' för lika lång tid som Bank
fullmäktige, af, hvarje stånd bland dess medlemmar en revisor; och 
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ega de fyra revisorerne på Ständernas vägnar årligen granska Ban
kens förvaltning. Revisorernes berättelser och tilläfventyrs skeende 
anmärkningar delgifvas Bankfullmäktige, hvilka deröfver infordra 
Bankdirektionens skriftliga förklaring och jemte eget yttrande insända 
dessa handlingar till Senatens Ekonomie Departement, som slutligen 
afgör saken, i händelse Departementet stannar i samma beslut med 
Bankfullmäktige, men i motsatt fall i underdånighet öfverlemnar ären
det till Hans Kejserliga Majestäts Eget Höga afgörande. 

§ 10. För att vid inträffadt förfall intaga Bankfullmäktiges och 
revisorers plats, utses vid landtdag af hvart stånd två suppleanter 
för Bankfullmäktige och två för revisorer, i enahanda ordning som för 
fullmäktige och revisorer ofvan är utsatt. Suppleant eger, allt efter
som han dertill utsedd blifvit, vid Bankfullmäktigs eller revisors 
laga förfall eller jäf, dennes ställe intaga, men, om förfall jemväl 
för något stånds Bankfullmäktigs suppleanter inträffar, bör den, som 
är dyyk suppleant för annat stånd, träda i stället, och vid enahanda 
hinder för revisors suppleant inkallar Senatens Ekonomie Departe
ment någon af ståndets medlemmar att i revisionen deltaga. 

§ 11. Ordningen för förvaltningen af stats- och militieverkens 
i Banken nedsatta fonder förblifver oförändrad till dess Hans Kej
serliga Majestät, efter inhemtande af Bankfullmäktiges yttrande, fin
ner godt derom annorlunda förordna. Men beträffande primitiva 
och hypothek,sfonderna gäller: att alla föreskrifter angående dessa 
fonder eller i allmänhet rörande Finlands Banks redbara tillgång, 
sedelutgifningsrätt, lånerörelse och öfriga förhåI1anden till allmän
heten skola, såsom §§ 40, 41, 42 och 43 af 1772 års Regerings
form om lagfrågor stadga, ehvad förslaget dertill från Hans Kejser
liga Majestät eller Ständerna utgått, enligt Hans Majestäts och Stän
dernas sammanstämmande beslut, utfärdas till vederbörandes efter
rättelse; samt att, i händelse något nytt stadgande eller förändring 
och förklaring af gällande föreskrifter i omförmälda ämnen finnes 
emellan landtdagar vara af synnerlig nödvändighet, Hans Kejserliga 
Majestät är förbehållet att efter egen pröfning och i öfverensstäm
melse med Ständernas Bankfullmäktiges utlåtande meddela Nådigt 
påbud derom, som eger giltighet intill dess samma fr~ga vid näst
påföljande landtdag kan, såsom ofvan är sagdt, komma under Stän
dernas öfverläggning och beslut. 

§ 12. Uti nu gällande författningar angående primitiva och 
hypotheksfonderna vidtages den förändring att primitiva fondens 
tillgångar, allt efter som de åter dit inflyta, skola konverteras till 
säkra räntebärande obligationer, hvilka, i fall af behof, kunna till 
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silfveruppköp användas, samt att, jemte det den bestämda pro
portionen af sju till femton emellan Bankens metalliska valuta och 
sedlar bibehålles, Bankens sedelutgifning å dess hos utrikes om
bud egande ostridiga fordringar icke får öfverstiga dessas enkla 
belopp. 

§ 13. Regeringen berättigas att, vid behof af förstärkning i 
Bankens silfverfond och efter pröfning af Bankfullmäktiges derom 
gjorda framställning, på Ständernas vägnar, garantera utrikes lån 
eller kredit å högst åtta miljoner mark finskt mynt, hvilka medel 
skola för statsverkets räkning upplånas och till Bankens disposition 
öfverlåtas emot densammas förbindelse att ansvara för återbetalnin
gen inom stadgad· amorteringstid. 

För att sedlarnas oafbrutna inlösen emot silfver, på sätt Nådiga 
Förordningen af den 8 November 1865 föreskrifver, städse skall 
vara säkerställd, åligger det Bankfullmäktige tillse att Bankdirek
tionen, när kurs eller andra förhållanden gifva anledning att. befara 
uttagning af metallisk valuta, i tid träffar nödiga åtgärder för att 
hindra metalliska kassan att nedsjunka till åtta miljoner mark. 

§ 14. Banken bör, såsom hittills, kungöra de kurser, hvarefter 
utländska vexlar af densamma diskonteras och försäljas, samt fort
sätta sina vexelaffärer, dock med nödig försigtighet. 

§ 15. De rättigheter och åligganden, hvilka tillhöra Bankfull
mäktige i anledning af deras befattning att öfver förvaltningen af 
Finlands Bank utöfva det inseende,som hittills handhafts af Se
natens Ekonomie Departement, blifva följande: 

aj att på Bankdirektionens framställning, i afseende å det stad
gade beloppet af kassakreditiv, göra undantag för allmän inrättning; 

b) att, i afseende å insättning af kontanta penningar emot ränta 
och då allmänna penningeställningen i landet eller andra inträffande 
omständigheter göra sådant nödigt,· på Bankdirektionens framställ
ning, förordna till. de inskränkningar eller ändringar i depositions
rörelsen, hvilka af vunnen erfarenhet och förhållandena påkallas 
samt med Bankens och det allmännas gemensamma bästa anses när
mast öfverensstämma; 

e) att, i afseende å nedsättningar af sedlar, obligationer, mynt 
eller paketer och annat löst gods i Bankens förvar, sedan stadgad 
afgift derför under fem eller flere år icke blifvit erlagd eller ej kun
nat infås, uppå Bankdirektionens anmälan, bestämma huruvida det 
deponerade skall för egarens räkning i Banken längre förvaras eller 
hvilken annan åtgärd må anses lämplig och bör med detsamma 
vidtagas; 
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dJ att på Bankdirektionens framställning bestämma räntan å 
lån ur Banken äfvensom vid allmännare stockning i handeln och 
rörelsen, i afse ende å lån emot hypothek af produkter och till
verkningar, bevilja sådana eftergifter, som af omständigheterna 
kunna påkallas samt med Bankens säkerhet och fördel finnas 
förenliga; 

,eJ att på anmälan och förslag af Bankdirektionen fastställa be
loppet af Bankens diskontränta och längsta förfallotiden vid' diskon
teringar, hvilken dock ic'ke får öfverstiga sju månader för vexlar 
samt fem månader för anvisningar och förskrifningar; 

f} att bestämma om och hvilken provision, som för Bankens 
vexlar och anvisningar, betalbara inom landet, får beräknas; 

gJ att på Bankdirektionens anmälan och efter meddelad fullstän
dig utredning pröfva gäldenärers ackordsförslag, förordna till afskrif
ning i räkenskaperna af lån, upplupna räntor, utbetalda rättegångs
kostnader, in. m., som ej kunnat från vederbörande utfås, äfvensom 
af sådana oundgängliga utgifter för Banken, till hvilkas gäldande 
någon annan icke kan lagligen förpliktas;, och 

h) att efter behof och omständigheter meddela sådana föreskrif
ter, som för Bankens ordning, säkerhet, bestånd och förkofran kunna 
hlifva nödiga och t j enliga samt icke angå frågor, om hvilka här 
ofvanföre i 11 paragrafen stadgas; och bör Direktionen i sådant 
afseende utan tidsutdrägt meddela Fullmäktige månadsförslagen öfver 
Bankens ställning och derjemte draga försorg om deras offentlig
görande; hvaremot den för Finans Expeditionens Chef eller annan 
Senatsledamot i hans ställe förut stadgade rättighet att uti vissa fall 
hafva säte och stämma i Bankdirektionen kommer att inskränkas 
endast till frågor angående stats- och militieverkens under Direk
tionens förvaltning ställda fonder. 

§ 16. På Bankdirektionens pröfning och afgörande ankommer 
framdeles: att bestämma det värde, hvartiJl räntebärande obligatio
ner, utfärdade af hypotheksföreningar och andra allmänna anstalter 
i landet, må såsom hypothek för lån antagas; samt att jemväl be
stämma beloppet af lån ur Banken emot inteckning i samma fastig
het eller på ett och samma hypothek. 

§ 17. Högsta tillåtna ansvarighetsbeloppet, för hvilket en och 
samma person får såsom trassent, endossent eller acceptant för inom 
landet betalbara vexlar blifva häftande i Banken, må icke öfverstiga 
tvåhundratusen mark. 

§ 18. Senatens Ekonomie Departement eger, på Bankfullmäk
tiges förslag, vidtaga förändringar i den för Banken fastställda stat, 
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förordna till inrättandet af nya vexelanstalter eller agenturer i de 
städer, hvarest dylika pröfvas vara behöfIiga, samt bestämma omfån
get af deras verksamhet och utfärda afIöningsstater för dem, äfven
som förändra eller indraga de förut befintliga. Det alle, som veder-
bör, till underdånig efterrättelse länder. . 

Ett nytt reglemente för Finlands Bank antogs vid 1872 års 
landtdag och fastställdes den 26 juli 1875. Detta reglemente, 
som från den 1 januari 1876 trädde i gällande kraft, införde 
väsentliga förändringar i 1867 års författning, dock med bibe
hållande af hufvudgrunderna däri. 

Af ändrin,garna är det en, angående villkoren för sedel
utgifningen, som här i främsta rummet bör uppmärksammas. 
Det dittills följda systemet, enligt hvilket en proportion af 
sju till femton var föreskrifven emellan bankens metalliska 
valuta och dess sedlar, ansågo redan ständerna vid 1867 års 
landtdag icke rätt väl förenligt med växlingarna i behofvet af 
omsättningsmedel samt ägnadt att försvåra öfvergången mel
.lan olika grader och olika riktningar i den produktiva verk
samheten. Ständerna framhöllo, att detta system vid lifligare 
exportrörelse och däraf härflytande rikligare tillgång på valutor 
för sedelutgifning framkallade ett konstladt öfverflöd på by tes
medel och ett öfverskattande af den verkliga kapitalförstärkning, 
som därigenom tillflutit landet, hvaremot en stegring af impor
ten och därigenom förorsakad minskning i nämnda valutor lika 
konstladt undandrog den allmänna rörelsen mera bytesmedel, 
än omständigheterna verkligen fordrade, och af denna anled
ning ingaf föreställning om en större förminskning af national
kapitalet, än som verkligen ägt rum, hvarigenom under en äf
ven för öfrigt betryckt affärsställning misstro och misströstan 
ofta frammanades. Ständerna föreslogo i stället, i hufvudsaklig 
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öfverensstämmelse med den engelska bankbillen af 1844, att 
banken, emot säkerhet af dess fordringar inom landet, berätti
gades att i rörelsen utgifva ett visst begränsadt belopp sedlar, 
som uppfyllde landets allra oundgängligaste behof för den inre 
omsättningen, men för allt ~vad därutöfver utgafs ålåge det den 
att hålla fullt motsvarande värden i metall eller därtill lätt för
vandlade valutor å utländskt mynt. Ständerna framhöllo, att med 
detta system endast den del af sedelstocken, som kunde blifva 
behöflig för växelhandeln med utlandet, vid större omkastningar 
uti förhållandet mellan exporten och importen skulle till banken 
in- och utströmma, men återstoden däraf stanna kvar i cirkula
tionen, hvars mekanism därigenom blefve oberoende af dessa 
störande inflytanden. Det belopp, som finge af banken utgifvas 
utan motsvarande tillgång i metall eller i utländska valutor, 
föreslogs till sexton millioner mark. Ständernas framställning 
blef emellertid som nämndt i denna del förkastad på högsta 
ort. Men förslaget upptogs ånyo vid. 1872 års landtdag, och i 
öfverensstämmelse därmed förändrade bestämmelser angående 
bankens sedelutgifning inflöto i 1875 års reglemente. Tillika 
fastställdes den obetäckta sedelutgifningens belopp till tjugu mil
lioner mark, och obligationer samt statspapper å utländskt mynt 
likställdes, såsom valuta för sedelutgifningsrätten, med bankens 
tillgodohafvanden hos dess utländska ombud. 

Genom 1875 års reglemente upphäfdes inlåningen mot ränta. 
Det hade visat sig, att hela denna tanke, på hvilken man vid 
utfärdandet af 1859 års reglemente lagt så mycken. vikt, icke 
blifvit af nämnvärd betydelse. 

Beträffande revisionen af bankens förvaltning införde det 
nya reglementet den i principiellt afseende viktiga förändringen, 
att denna, som på grund af 1867 års förordning verkställts såväl 
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af representanter för regeringen som af landtdagens revisorer, 
helt och hållet öfverlämnades åt de sistnämnda. I öfverens
stämmelse härmed gafs äfven åt bankfullmäktige, icke, såsom 
förut, åt regeringen, befogenheten att bevilja decharge. 

Grundfonden fastställdes till sex millioner mark 9ch reserv
fonden skulle genom bestämda årliga öfverföringar från vinsten 
af bankens rörelse uppbringas till nio millioner mark, hvarjämte 

det stadgades, att öfverskottet af årsvinsten kunde "anslås till 
ändamål, som för bankens verksamhet äro fremmande lC

• Senare 
har stadgandet erhållit den lydelsen, att bankens vinst kan af 

landtdagen "för allmänna statsändamål anvisasIC . 
Antalet medlemmar i direktionen bestämdes i 1875 års reg

lemente till två i stället för tre, förutom ordföranden. I fråga 
om sättet för direktörsämbetenas besEittande vidtogs däremot 
icke någon ändring. I motiveringen af sitt förslag till sagda 
reglemente, hvilket utgick från förutsättningen, att all vidare 

befattning J?ed statsverkets tillgångar skulle för banken upp
höra, framhöllo bankfullmäktige visserligen, att det kunde synas 
följdriktigt, att ständerna, såsom bankens principaler, genom sina 
ombud, bankfu.llmäktige, skulle utnämna åtminstone ledamöterna 
i direktionen och uppgöra underdånigt förslag till besättande af 
otdförandeplatsen däri. MeJ! därjämte togo bankfullmäktige ock 
i betraktande, hurusom banken i afseende på myntvärdets upp
rätthållande och penningomsättningens underlättande hade så
dana plikter emot land och folk sig förelagda och hurusom både 
sättet och grunderna, hvarefter bankens förvaltning handhades, 
vora angelägenheter af så stor vikt, att ett skäligt inflytande på 
dem borde inrymmas åt hvardera statsmakten. Och likasom mo
narken, i följd häraf, deltog i lagstiftningen i ämnet, likaså syn
tes regeringsmakten· ock böra kunna taga verksam del i besät-
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tandet Ilf de högsta .förvaltningsämbetena i banken, helst stän
derna genom sina bankfullmäktige voro satta i tillfälle att utöfva 
ett oafbrutet inflytande på själfva förvaltningen. På fö~slag af 
bankfullmäktige infördes likväl i reglementet den ändringen 
i gällande bestämmelser härom, att vid uppgörande af förslag 
till direktörsämbetenas besättande hänsyn skulle tagas till sö
kandenas skicklighet för tjänsten, sålunda icke blott till vanliga 
tjänstemannameriter . 

Beträffande föreståndarbefattningarna vid bankens kontor 
tillade det nya reglementet direktionen befogenhet att uppsätta 
tre på förslag, utan att besvär öfver förslaget finge ifrågakomma. 
Bankfullmäktige hade sedan att gifva sitt förord åt en af de före
slagna. Utnämningsrätten förbehölls senatens ekonomiedeparte
ment. Tillsättandet af öfriga tjänstemän öfverlämnades åt direk
tionen, för att, såsom det heter i bankfullmäktiges motivering, 
icke någon tjänsteman må kunna påtvingas direktionen mot 
dess vilja, våre sig' 'af regeringen eller bankfullmäktige. 

En omgestaltning af bankens kontor genomfördes i 1875 års 
reglemente' genom inrättandet af diskontkommitteer, utsedda af 
bankfullmäktige bland affärsmän eller andra härför lämpade 
personer. Tillika utvidgades kontorens rätt att bevilja kredit, 
hvarigenom deras betydelse för affärslifvet på platsen väsent
ligen ökades. 

Slutligen må nämnas; att den i 1867 års förordning intagna 
bestämmelsen, att ingen fick till banken häfta för mer än två
hundratusen mark, utmönstrades. 

Samtidigt med fastställandet af det nya reglementet. befria
des banken från all befattning med stats- och militiefonderna, 
och för ändamålet inrättades i stället ett särskildt ämbetsverk, 
nämligen Finlands statskontor. 
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Under de årtionden, som förflutit sedan den nämnda lagstift
ningsåtgärden beträffande Finlands Bank vidtogs, har bankens 
reglemente såväl undergått ändring i enskilda delar som helt 
och hållet omarbetats. 

Förändringarna hafva emellertid varit af endast formell natur 
eller berört enskilda detaljer. Af de vidtagna förändringarna 
må här framhållas, att grundfonden förhöjts till tjugufem millio
ner mark, att den metalliska kassan icke får bibehållas under 
tjugu millioner mark, att i densamma endast guld, men icke. 
silfver får inräknas samt att det belopp sedlar, som banken utan 
motsvarande valuta i metall samt utländska fordringar och ut
ländska obligationer får utgifva, efter hand höjts till fyratio 
millioner mark med rätt tillika för banken, att, efter särskildt 
inhämtadt tillstånd af senaten, för en öfvergående tid öka detta 
belopp med tio millioner mark. 

En förhöjning till femtio millioner mark af det belopp sedlar, 
banken utan motsvarande metallisk eller utländsk valuta finge 
utgifva, beslöts af 1908 års landtdag, men landtdagens framställ
ning härom har äl1nu icke föredragits på högsta ort. Vid samma 
iandtdag beslöts äfven en annan förändring af bankens regle
mente, nämligen angående den utländska kredit, banken kunde 
taga i anspråk för förstärkande af sin metalliska kassa. Enligt 
paragraf ~ 3 i förordningen den 9 december 1867 angående sty
relsen och förvaltningen af Finlands Bank ankom det på regerin
gen att vid behof "på Ständernas vägnar garantera utrikes lån 
eller kredit II och skulle medlen "för statsverkets räkning upplå
nas och till Bankens disposition öfverlåtas emot densammas för
bindelse att ansvara för återbetalningen inom stadgad amorte-

. ringstid ". Redan vid 1'867 års landtdag hade bankutskottet vis
serligen framhållit, att det orubbade förtroende och goda namn 
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banken åtnjöt skulle sätta banken i tillfälle att äfven utan re
geringens mellankomst i utlandet skaffa sig den kassaförstä\k
ning, . som möjligen på någon kortare tid kunde blifva behöflig, 
och utskottet föreslog därför, att den punkt i regeringens pro
position, som handlade härom, skulle utgå. Men den bibehölls 
af landtdagen och tillämpades icke blott på längre lån, som 
den egentligen afsåg, utan äfven på korta krediter af ifråga
varande art. Stadgandet ingår fortfarande i bankens regle
mente med det innehåll det hade redan i 1867 års förordning. 
Häri föreslog 1908 års landtdag den ändringen, att senatens 
ekonomiedepartement, på bankfullmäktiges framställning, kunde 
berättiga banken att i eget namn upptaga utländskt lån eller ut
ländsk kredit till belopp af högst tjugu millioner mark. Äfven 
i denna del är landtdagens framställning ännu beroende på af- . 
görande på högsta ort. 

I fråga om direktionens sammansättning ha tämligen vidt 
syftande reformförslag framträdt och mer än en gång varit 
föremål för diskussion såväl hos bankfullmäktige som i landt
dagen. 

Redan vid 1877-1878 års landtdag hade sålunda bankut
skottet, med anledning närmast däraf, att banken lidit betydande 
förluster på sin rörelse, tagit under ompröfning, huruvida icke 
bankens direktion kunde sammansättas så att de ~genskaper, 
som af de verkställande myndigheterna vid en bankinrättning 
främst erfordras, nämligen "insikter i bankväsendet, bekantskap 
med affärsförhållandena i landet samt framför allt omtänksam 
vaksamhet och oaflåtlig uppmärksamhet på alla bankens verk
samhet berörande förhållanden ll

, blefve därstädes representerade. 
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Utskottet trodde sig hafva så mycket mer anledning att upp
taga detta spörsmål till besvarande, som lönerna för medlem
marna i bankens direktion samtidigt höjdes utöfver hvad andra 
"i samhällsställning jemnlike embetsmän vid landets administra
tiva embetsverk" åtnjöto och sådant möjligen kunde leda där
hän, att bankdirektörsplatserna i högre grad än dittills komme 
att eftersträfvas af "personer, hvilka hufvudsakligen genom 
framstående meriter på embetsmannabanan gjort sig välförtjenta 
af befordran". Utskottet föreslog därför, att de bägge ledamö
terna i direktionen skulle, utan föregående förslag, utses af 
bankfullmäktige för tre år i sänder, hvaremot någon förändring 
beträffande besättandet af ordförandeplatsen af utskottet icke 
ansågs behöfva ifrågakomma, "emedan det för upprätthållandet 
~f kontinuitet i förvaltningen och stadga i de grundsatser, på 
hvilka ärendenas gång hvilar, syntes vara för banken nyttigt 
att, vid inträffande ombyte i bestyrelsen, en medlem af den
samma alltid komme 'att kvarstå." 

Bankutskottets ändringsförslag blef emellertid icke godkändt 
af landtdagen, och mot detsamma framhölls af bankfullmäktige 
i deras till påföljande landtdag afgifna berättelse, att förslaget 
icke väl lät förena sig med Finlands Banks egenskap att vara en 
statsanstalt. Men förslaget befanns icke heller eljes väl betänkt, 
ty "sådana beställningar på endast tre års tid", om ock en för
nyelse af uppdraget kunde ifrågakomma och till och med för
utsättas, skulle antagligen icke blifva eftersträfvade af personer 
med de egenskaper, som på ifrågavarande platser erfordrades 
och för hvilka bättre aflönade och, om än icke oafsättliga, dock 
i själfva verket mindre osäkra befattningar erbjödo sig på annat 
håll. Bankfullmäktige gjorde själfva ett annat förslag, hvars moti
verIng är så märklig, att ett referat däraf här är på sin plats. 

204 



Främst betona bankfullmäktige, att de betydande förluster, 
som under den föregående femårsperioden drabbat banken, 
för bankfullmäktige utgjort en oafvislig maning att öfverväga 
orsakerna därtill samt de medel och utvägar, hvarigenom i fram
tiden ett kraftigare skydd skulle kunna beredas mot de faror, för 
hvilka banken under förhållanden sådana som de genomgångna 
kunde vara utsatt. Oaktadt det billigtvis måste erkännas, att 
perioden erbjudit svårigheter i rikt mått för en kreditinrättning 
sådan som Fihlands. Bank, lämnade granskningen dock icke, 
framhålla bankfullmäktige, rum för den uppfattningen, att för
lusterna helt och hållet hade berott på omständigheter, som 
antingen icke kunnat beräknas eller till den grad haft sin rot 
i de förhållanden, under hvilka banken arbetat, att förlusterna 
icke kunnat i någon mån undvikas, utan fastmer måste äfven. 
den rättvisa och välvilliga granskaren komma till det resultat, 
att verkliga felgrepp förekommit och haft en icke ringa anpart 
i de ovanligt stora siffror, som bankens räkningar för afskrifna 
eller osäkra eller på domstols åtgärd eller konkursutredning 
beroende fordringar upptogo. Då förlusterna icke voro att till
skrifva bristande omsorg och god vilja hos bankförvaltningen, 
hade bankfullmäktige icke kunnat undgå att göra sig frågan, 
om icke bankförvaltningens organisation vore mäktig af en ut
veckling, som skulle förstärka garantierna icke blott för den 
mångsidiga sakkännedom och erfarenhet, utan äfven för den 
rent affärsmässiga uppfattning af kreditoperationerna, hvåraf 
vid ledningen af ett stort bankinstitut göres behof. 

Det är gammal och allmänt vitsordad sanning, fortsätta 
bankfullmäktige i anslutning till det föregående, att de miss
räkningar, för hvilka statsbanker äro utsatta vid beviljande af 
kredit, hufvudsakligen bero därpå, att ett betraktelsesätt, som 
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ej mindre vid den allmänna ledningen än vid hvarje affär för 
sig uteslutande låter åtgärderna bestämmas af bankinstitutets 
enskilda fördel och säkerhet, vanligen ick~ förmår hos stats
bankernas styrelser göra sig gällande samt att äfven förutsätt
ningarna för de personliga egenskaper och den utbildning, som 
erfordras för förmågan att· ur det enskilda intressets synpunkt 
säkert pröfva hvarje affär, äro svåra att åstadkomma i dylika 
statsanstalters organisatio~. 

Hvad Finlands Bank vidkom, framhöllo bankfullmäktige att 
den nya organisation banken erhöll år 1867 i så måtto är fullt be
tryggande, att banken, ställd oberoende af statens finansförvalt
ning, icke kan göras till organ för en för hennes egentliga ändamål 
främmande finanspolitik, och tack vare den nya ställning, som 
beredts banken under' egiden af en hennes förvaltande myn
digheter bindande allmän lag, hade banken under de förflutna 
femton åren uppnått fasthet och styrka, hvarförutom banken 
efter förändringen i flere andra afseenden frigjort sig från de 
för stats anstalter egendomliga, men för en bankinrättning hin
derliga former, som under föregående utvecklingsskeden känne
tecknat Finlands Bank, samt mera sökt tillägna sig egenskapen 
af ett affärsinstitut. Men just häraf betingades ock, enligt bank
fullmäktiges mening, nödvändigheten att i ökadt mått tillföra 
bankförvaltningen den speciella sak- och personkännedom och 
de öfriga egenskaper, som ingripandet i ett mångskiftande af
färslif kräfver. 

I bankfullmäktiges förenämnda uttalande berördes äfven frå
gan, huruvida bankfullmäktiginstitutionen kunde förmå ersätta, 
hvad som bruste i antydt afseende hos direktionen, men svaret 
utföll nekande, "ty äfven om Ständerna vid val af sina för
troendemän i banken alltid torde fästa något afseende vid för-

206 



utsatt insikt i penningväsendet rörande angelägenheter, lärer 
dock i främsta rummet förtroendet till de valdes karaktärs
egenskaper blifya det bestämmande vid utseendet af de perso
ner, som å Bankens principalers vägnar 'skola utöfva öfver
inseendet· öfver densamma". Bankfullmäktige afstyrkte såväl 
därför som för bibehållande af bankfullmäktiges öfvervakande 
och kontrollerande befogenhet tanken på en' förändring af 
lagstiftningen rörande banken i syfte att låta bankfullmäktige 
och direktionen uppgå i en gemensam bankstyreise. Bank
fullmäktiges ställning, framhålles det i slutet af det citerade 
uttalandet, är och bör och kan, så länge dessa utses af rent 
politiska valkorporationer, endast vara den att representera 
bankens principaler, att efter inhämtade upplysningar af och 
i samråd med den förvaltande myndigheten afgöra i principfrå
gor, att med vaksamt öga följa förvaltningen, att emellan landt
dagarna handhafva i afseende på banken den maktbefogenhet, 
som' tillkommer ständerna, samt att i första hand döma- mellan 
revisorerna och direktionen. Den utväg bankfullmäktige ansågo 
bäst leda till målet, nämligen en förstärkning af affärsin
sikterna i bankens förvaltning, var att vid centralförvaltningen 
tillsätta en diskontkommitte af affärsmän, efter mönstret af 
de vid bankens afdelningskontor inrättade enahanda kommit
teerna. 
- Förslaget biträddes i hufvudsak af bankutskottet vid 1882 

års landtdag, likväl med särskilda ändringar däri beträffande 
diskontkommittens ställning till direktionen och omfattningen 'af 
dess uppdrag, men godkändes sedan endast i ett stånd, präste
ståndet, och fick därför förfalla. 

Samma öde rönte äfven ett förslag, uppgjordt af en för omar
betning af bankens reglemente af bankfullmäktige år 1883 enligt 
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landtdagens föreskrift tillsatt kommitte och gående ut på att leda
möterna i direktionen skulle, på framställning af bankfullmäktige, 
utses af senaten för en tid af fem år, hvarvid annan ej finge 
därtill förordnas, än bankfullmäktige föreslagit, men bankfull
mäktige åligga att, i händelse senaten ansåge den föreslagne 
icke vara till befattningen lämplig, med ny framställning in
komma. Förslaget, som i förändrad form upprepade, hvad bank
utskottet vid 1877-1878 års landtdag föreslagit, ledde icke 
heller nu till åtgärd från landtdagens sida. Och sedan dess 
hafva några ändringsförslag icke framträdt, utan den ordning 
för utnämningen af ledamöterna i direktionen, som antogs redan 
år 1867, har förblifvit bestående. Icke heller har något förslag i 
samma riktning som det nämnda, om tillsättande af en diskont
kommitte vid direktionens sida, vidare framställts. 

Endast den· förändring har sedan år l875 vidtagits beträf
fande direktionens sammansättning och ordningen för direk
tionsledamöternas utnämning, att direktionen förstärkts med 
en ledamot på extra stat, som utan föregående ansökning för
ordnas och entledigas af senatens ekonomiedepartement på 
bankfullmäktiges framställning. 

Jämsides med de ofvanför skildrade förslagen till förändrad 
sammansättning af bankdirektionen framträdde förslag till ändrad 
organisation äfven af bankfullmäktiginstitutionen, framkallade 
också de af missbelåtenhet med bankens skötsel i midten af 
sjuttiotalet, men därjämte föranledda af att bankfullmäktige esom
oftast delade sig två mot två, ridderskapet och adelns samt 
borgarståndets representanter å den ena sidan, präste- och 
bondeståndets å den andra. 

Förslag· i nämnda afseende framställdes redan af den förut 
nämnda kommitten af år 1883 för revision af bankens reglemente 
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och likaså af landtdagamas bankutskott. Men de ledde först 
vid 1891 års landtdag till beslut. Då ökades nämligen antalet 
bankfullmäktige från fyra till åtta, af hvilka fyra valdes att så
som ordinarie bankfullmäktige ständigt tjänstgöra, men de öfriga 
skulle inkallas för att, gemensamt med de förra utgöra förstärkta 
bankfullmäktige för behandlingen af viktigare ärenden. Med 
förändringen afsågs att tillföra bankfullmäktiginstitutionen en 
förstärkning . af affärsmannaelement och den utgick från förut
sättningen, att affärsmän äfven från andra orter än Helsingfors 
kunde åtaga sig ett uppdrag, som endast en eller annan gång 
om året tog dem i anspråk. 

Vid föredragning af ärendet på högsta ort gjorde sig emel
lertid den meningen gällande, att, då antalet bankfullmäktige enligt 
paragraf 4 i 1867 års förordning var fyra och detta lagrum icke 
ändrats genom någon annan lagstiftningsakt af samma kraft, den 
af landtdagen vidtagna åtgärden att öka antalet bankfullmäktige 
var lagstridig. 

Den ifrågasatta omorganisationen af bankfullmäktiginstitutio
nen blef af sådan anledning icke' då förverkligad. Det var 
först då vår. folkrepresentation ombildades och enkammaren 
trädde i stället för den tidigare ståndslandtdagen, som omorgani
sationsförslaget upptogs ånyo och. resulterade i följande stad
gande i paragraf 74 af den nya landtdagsordningen: 

Landtdagen tillsätter bankfullmäktige för att utöfva inse~ndet 
öfver förvaltningen af de under landtdagens garanti och vård 
stående fonderna i Finlands Bank och fastställer instruktion för 
dem. Antalet bankfullmäktige är sex, dock så att ärenden, om hvilka 
annat icke i instruktionen bestämts, kunna handläggas af tre full
mäktige. 

Bankfullmäktige väljas å lagtima landtdag, och vidtager deras 
uppdrag så snart valet försiggått. Af fullmäktige afgå i tur hvarje 
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år två. Har fullmäktig därförinnan afgått, anställes val af ny full
mäktig för den tid, som för den afgångne skulle återstått. 

Val af bankfullmäktige verkställes af bankutskottet och landt
dagens elektorer sålunda, att i stället för de i tur afgående väljas, 
med slutna röstsedlar, ett lika antal bankfullmäktige, en för att 
deltaga i alla å fullmäktige ankommande ärenden och, genom sär
skildt val, en annan för att deltaga i behandlingen af de ärenden, 
som kunna afgöras endast af samtliga bankfullmäktige gemensamt. 
Har vid valet ingen erhållit flertalet af de afgifna rösterna, an
ställes nytt val mellan de två, hvilka de flesta rösterna tillfallit. 

På samma sätt utses af bankutskottet och landtdagens elektorer 
årligen vid lagtima landtdag fyra revisorer att verkställa den revi
sion för det löpande räkenskapsåret, som nämnda fonder böra efter 
årets utgång undergå, äfvensom nödigt antal suppleanter för bank
fullmäktige och revisorerne. 

Beträffande bankfullmäktiges befogenhet och åligganden stad
gades i paragraf 53 af 1875 års reglemente, att "styrelsen af Fin
lands Bank handhafves af Ständernas BankfullmäktigelI "och detta 
uttryck, som sedan i bankreglementena bibehållits, har äfven sin 
motsvarighet i verkligheten i det att bankfullmäktige, såsom 
representanter för landtdagen, äro bankens principaler. På dem 
ankommer att göra förslag om ändring i bankens reglemente 
och stat, att hos senatens ekonomiedepartement hemställa om 
inrättandet af nya kontor och om indragning af sådana kontor, 
som visat sig vara af ringa gagn, samt att, då sådant befinnes 
nödigt, göra framställning om upptagande af utländsk - kredit 
för den metalliska kassans förstärkande. Vidare tillhör det 
bankfullmäktige att, på förslag af bankdirektionen . och efter 
öfverläggning med denna, antaga ombud på utrikes ort och 
meddela föreskrifter i detta afseende, att fastställa bankens 
räntesatser och i afseende på bankens lånerörelse förordna om 
de inskränkningar och ändringar, som kunna vara af förhållan
dena påkallade, att utfärda bestämmelser om sedeltillverkningen, 

210 



att förordna om afskrifning ur räkenskaperna af osäkra fordrin
gar, att bevilja ackord m. m. 

De i det föregående angifna stadgandena angående banken 
ha i hufvudsak bibehållits äfven i bankens nu gällande reglemente 
af den 19 februari 1895, med däri vidtagna ändringar af den 
10 juli 1901, den 5 mars 1906 och den 17 april 1908. 

Till reglementet, för hvars. tillkomst samstämmigt beslut af 
monark och landtdag erfordras, ansluta sig de instruktioner 
för bankfullmäktige, som af landtdagen meddelas och hvilka, 
enligt hvad i propositionen till 1867 års landtdag säges, icke 
från regeringens sida påkalla annan åtgärd än att de "till efter
rättelse allmänneligen kungöras (I. 

Den nu gällande, vid 1907 års landtdag antagna instruktio
nen för bankfullmäktige är af följande lydelse: 

1 §. Bankfullmäktige åligger att vid inseendet öfver förvalt
ningen af de under landtdagens garanti och vård stående fonderna 
i Finlands Bank iakttaga Finlands Banks reglemente och denna 
instruktion. 

2 §. Bankfullmäktigs uppdrag vidtager så snart valet försiggått. 
Bankfullmäktige sammanträda omedelbart efter valet för att bland 

de tre bankfullmäktige, hvilka det åligger att deltaga i alla å full
mäktige ankommande ärenden, utse ordförande och vice ordförande. 

3 §. Det åligger samtliga bankfullmäktige gemensamt att: 
a) till Kejsaren och Storfursten samt senatens ekonomiedepar

tement afgifva de framställningar, förslag och utlåtanden, hvilka 
enligt bankens reglemente ankomma å bankfullmäktige : 

b) besluta angående de framställningar och förslag, hvilka böra 
till landtdagen afgifvas; 

c) afgifva berättelse till bankutskottet om bankens tillstånd, rö
relse och förvaltning samt om de af bankfullmäktige under näst
förflutna år handlagda viktigare ärenden; 

d) besluta om ansvarsfrihet för bank direktionen ; 
e) fastställa bankens räntesatser och provisioner; 
f) bestämma längsta förfallotiden för in- och utländska växlar 
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och andra kreditpapper, som i banken diskonteras, samt längsta 
tiden, på hvilken lån och kreditiv må af banken beviljas; 

g) granska, huruvida bankens säkerhet och fördel vid bevil
jande af kredit, inköp af obligationer och vid placering af bankens 
tillgodohafvanden i utlandet behörigen iakttagits; 

h) utse ledamöter i diskontkommitteerna vid bankens afdelnings-
kontor; . . 

i) besluta äfven i andra bankens förvaltning rörande ärenden, 
ifall de tre fullmäktige, hvilka det åligger att deltaga i alla å full
mäktige ankommande ärenden, pröfva dessa ärenden vara af den 
vikt, att de böra öfverlämnas till behandling af samtliga bank
fullmäktige. 

4 §. Det tillhör de tre bankfullmäktige, hvilka det åligger att 
deltaga i alla å fullmäktige ankommande ärenden, att: 

a) verkställa de i bankens reglemente föreskrifna inventerin
gar; 

b) hvarje månad, på grund af bankens böcker och räkenskaper 
samt rapporterna från afdelningskontoren, granska bankens utlånings
rörelse; 

c) förbereda de ärenden, hvilka handläggas vid bankfullmäktiges 
i 3 § omförmälda gemensamma sammanträden; 

d) handlägga alla öfriga ärenden, som påkalla åtgärd af bank
fullmäktige och icke äro uti 3 § omnämnda. 

S §. Bankfullmäktige sammanträda: 
de tre bankfullmäktige, hvilka det åligger att deltaga i alla' å 

fullmäktige ankommande ärenden, på kallelse af ordföranden, så 
ofta ärendena det påkalla; 

samtliga sex bankfullmäktige, på kallelse af ordföranden, andra 
helgfria måndag i februari, april, september och december samt 
äfven på annan tid, då ärendena sådant påkalla. 

Anser bankfullmäktig bankens intresse erfordra öfverläggning 
eller åtgärd i någon fråga, anmäle därom hos ordföranden, som 
utfärdar kallelse till sammanträde. 

6 §. Är bankfullmäktig hindrad att till sammanträde sig infinna 
eller önskar han för längre eller kortare tid ledighet från detta 
uppdrag, anmäle därom hos ordföranden, hvilken det åligger att 
såväl i detta fall som då bankfullmäktig afgått inkalla suppleant i 
den ordning suppleanterna invalts. 

Skulle såväl ordföranden som viceordföranden vara hindrad att 
sin befattning utöfva, utse bankfullmäktige bland sig ordförande för 
den tid hindret varar. 
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7 §. Såsom bankfullmäktiges beslut gälle den åsikt, som bi
trädes af de flesta rösterna. Vid lika antal röster för olika me
ningar har ordföranden afgörande röst; vid val afgör lottning .. 

8 §. Bankfullmäktige antaga en sekreterare, som för protokollet 
vid sammanträdena samt uppsätter och 'kontrasignerar expeditionerna. 

Bankfullmäktige justera de vid deras sammanträden förda pro
tokoll och underskrifva sina expeditioner. Dock må bankfullmäktige 
åt ordföranden jämte tvänne fullmäktige öfverlämna protokollets 
justering och expeditionernas underskrifvande. 

Bankdirektionen eller någon dess ledamot bör lämnas tillfälle 
att deltaga i justeringen af protokoll, fördt vid gemensamt samman
träde af fullmäktige och direktionen. 

9 §. Bankfullmäktig är pliktig att hemlighålla allt, som angår 
enskildes förhållande till banken, samt hvad i öfrigt vid förvalt
ningen kan förefalla af sådan beskaffenhet, att det icke yppas må. 

10 §.. Bankfullmäktig är förpliktad att afgå, ifall han emottager 
sådan befattning, som bankfullmäktige enhälligt anse vara oförenlig 
med hans uppdrag som fullmäktig. 

11 §. Om bankfullmäktig ställes under förmyndarinseende eller 
af träder sitt bo till sina gäldenärer eller dömes förlustig medbor
gerligt förtroende eller förklaras ovärdig att föra annans talan, skall 
han från fullmäktigsbefattningen afgå. 

12 §. Bankfullmäktig, som det åligger deltaga i alla å full
mäktige ankommande ärenden, åtnjuter i årligt arfvode fyratusen 
mark, med tillägg likväl af tvåtusen mark för den, som för nämnda 
befattning flyttar från annan ort. För den tid bankfullmäktig åt
njuter ledighet skall motsvarande' del af hans arfvode innehållas. 

Öfriga bankfullmäktlge uppbära, den, som är bosatt i Helsingfors, 
tjugu mark för hvarje sammanträde, den, som är bosatt å ;mnan 
ort, trettio mark jämte ersättning för resekostnaden. 

För bankfullmäktig inkallad suppleant uppbär, om han är bosatt 
i Helsingfors, femton mark för hvarje dag, men om han är bosatt 
å annan ort, trettio mark och ersättning för resekostnaden. Dock 

. må suppleants arfvode under ett år icke öfverstiga, om han är 
bosatt i Helsingfors, fyratusen och, om han är bosatt å annan ort, 
sextusen mark. 

Arfvodet för bankfullmäktiges sekreterare och expensanslaget 
för kansliet fastställas af bankfullmäktige. 

Ofvanstående skildring af de tid efter annan framställda 
förslagen till ändrad sammansättning af bankens . styrelse är 
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belysande i fråga om de svårigheter, med hvilka förvalt
ningen af en bank af den säregna typ som Finlands Bank är 
förenad. 

Framom statsbanker i egentlig mening har denna banktyp 
visserligen det företrädet, att förhållandet mellan finans- och 
bankförvaltningen är mindre intimt, att banken sålunda kom
mer att intaga en jämförelsevis själfständig ställning, att den 
bättre blir i tillfälle att fullfölja. sina särskilda uppgifter och att 
bankens tillgångar icke under tider af finansiellt trångmål eller 
politiska svårigheter för statsver~et kunna af detta tagas i an-
språk. -

Men å andra sidan synes det vara främmande för folkrepre
sentationens uppgift att handhafva inseendet öfver en bank. 

Vid frågans behandling under 1867 års landtdag framträdde 
därför äfven ett förslag, som gick ut på att i banken intressera 
enskilda aktieägare, hvilka i mån af sin andel genom' delegerade 
skulle deltaga i bankfullmäktiges öfverläggningar och beslut. 
Denna tanke kom till uttryck i en till bankutskottets betänkande 
fogad reservation, i hvilken det påpekades, att det allmänna icke 
kunde hafva annat än gagn af att banken sålunda till någon del 
blefve styrd af personer, som hade direkt nytta eller skada 
däraf, att banken förvaltas mer eller mindre väl. 

Något uttryckligt förslag i detta syfte framstäl~des. dock icke 
i reservationen, utan saken berördes där endast i förbigående. 
Men vid ärendets behandling i landtdagen togs frågan upp i 
ridderskapet och adeln. Till de skäl, hvilka i reservationen 
anförts till förmån för förslaget, tillades därvid önskvärdheten 
af att bankens eget kapital blefve förstärkt. Förslaget omfatta
des af ridderskapet och adeln samt prästeståndet, men förkasta
des af de två öfriga stånden och fick sålunda förfalla. 
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Så litet kapitalstark som banken då var och så föga lof
vande som utsikterna tedde sig för en affärsmässig förvaltning 
af densamma, måste förslaget betecknas såsom väl betänkt. 
Och tider komma kanske ännu, då ett förverkligande af det
samma kan befinnas önskvärdt. En utveckling i sådan riktning 
är icke heller utesluten. Men det förtjänar dock betonas, att 
Finlands Bank, allt sedan den underordnades landtdagen, öfver 

. hufvud fyllt sin uppgift väl samt att den städse varit föremål 
för folkrepresentationens synnerliga omvårdnad, som tagit sig 
uttryck icke minst däri, att bankens vinst till öfvervägande del 
användts till ökande af dess egna fonder. 

Genom att banken ställdes under folkrepresentationens in
seende, förlorade den sin förra byråkratiska prägel och kom 
att efterhand alltmer anpassa sig efter affärslifvets kraf. Att 
banken ställdes under landtdagens inseende, innebär i detta som 
i andra afseenden en vändpunkt i dess utveckling, hvars bety
delse sträckte sig vida utöfver det vanliga måttet för en om
organisation. Vi hafva därefter inför oss en helt och hållet ny 
bank med ökade möjligheter att stödja landets ekonomiska ut
veckling. 

Bankens öfverlämnande "under landtdagens förvaltning och 
ansvarighet II försiggick den 7 januari 1868. Då uppkommo i 
bankdirektionens sessionsrum, enligt hvad därom meddelas i 
den berättelse, den första i ordningen; som af bankfullmäktige 
afgafs till 1872 års landtdag, dåvarande chefen för kejserliga 
senatens finans expedition Snellman, senatorn Norrmen, under . . 
hvars inseende revisionen af bankens och statsverkets fonder 
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samma dag skulle vidtaga, samt l;>ankfullmäktige och 'de af 
landtdagen utsedda revisorerna, därå "senatorn Snellman, på 
Kejserliga Senatens vägnar, till Ständerna öfverlänmade primi
tiva och hypoteks fonderna under benämning af Finlands Bank 
och i det afseende Kejserliga förordningen den 9 december 
1867 stadgadeit

• 

Dessa fonder uppgingo, såsom redan nämnts, till Fmk 
11,669,703: 15. Men däraf voro icke mindre än Fmk 6,099,268: 79 
bundna i konkurser eller beroende på utsökning. Det var så
lunda för visso icke någon lysande början för banken vid det 
nya utvecklingsskede, hvari den nu ingick. Den million rubel 
bankoassignationer, som tillades banken vid, dess. grundlägg
ning, var i själfva verket i betraktande. af penningens högre 
värde på den tiden och affärslifvets ringa utveckling större än 
det kapital, hvaröfver banken nu förfogade, Men utvecklings
möjligheterna voro helt andra nu än då, och i all synnerhet 
skul~e sedelutgifningsrätten, så betydande som sedelemissionen 
inom kort bIef, tillföra banken resurser och vinster, som man 
förut icke kunnat räkna med. 

Un4er de första åren af ifrågavarande period egnades bank
förvaltningens omsorger nästan uteslutande åt att bota de 
skador, som den föregående tiden lämnat ~ arf. I bankdirek
tionens liksom i bankfullmäktiges protokoll återkomma stän
digt ansökningar om ackord och förslag till uppgörelser med 
sådana bankens gäldenärer, hvilka blifvit insolventa. En eller 
några få procent var ofta allt hvad banken kunde få igen 
på sina fordringar. Det inträffade jämväl, att banken nödgades 
för egen räkning inköpa fastigheter och industriella inrättningar, 
och den var till och med understundom tvungen att någon 
tid, i brist på köpare, för egen räkning förvalta sålunda för-
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värfvade fabriker och fastigheter. Man kan därför i direktionens 
protokoll finna, hurusom direktionen vidtog åtgärder för loka
lernas uthyrande i en på detta sätt banken tillfallen stads gård 
i Helsingfors eller såg sig nödsakad att för bankens räk~ing 
drifva en af J:lanken till skyddande af dess fordran inropad 
fabrik, hvilket sistnämnda experiment dock utföll så illa, att direk
tionen inom kort lät fabriks driften afstanna. Efterhand lycka
des det att finna köpare för de fastigheter af olika slag, som 
kommit i bankens ägo, likaså att ordna mellanhafvandena med 
bankens gäldenärer i de fall, då· bankens intresse ansågs påkalla 
beviljandet af eftergifter åt dem. Bankens förluster visade sig 
sedan vara mindre än man tidigare befarat, men uppgingo dock 
till inemot tre 'millioner mark. 

En ny anledning till bekymmer innebar utbrottet af det fransk
tyska kriget. Den 19 juli 1870 upptaga direktionens protokoll 
de första öfverläggningarna härom. De starka kursfluktuatio
nerna påkallade synnerlig vaksamhet från direktionens sida. 
Men därjämte ansågs den möjligheten icke vara utesluten, att 
bankens tillgodohafvanden hos dess ombud i utlandet kunde 
löpa någon risk. Det var närmast ombudet i Hamburg Haller, 
Söhle & C:o, som ingaf bekymmer, enär bankens tillgodohaf
vande hos nämnda firma uppgick till det för dåvarande förhål
landen höga beloppet af mer än två och en haH million mark 
Hamburger banko. E~ter samrådan med bankfullmäktige beslöt 
direktionen att efterhand öfverflytta detta bankens tillgodohaf
vande till London. Men innan beslutet fullföljdes, lät direktio
nen genom en af sina medlemmar, på ort och ställe undersöka 
ställningen, och denne försäkrade, att bankens tillgodohafvanden 
såväl hos Haller, Söhle & C:o, ·som hos ombudet i Berlin, Men
delsohn, voro utom fara, till följd hvaraf de ifrågasatta åtgär-
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derna inställdes. Beträffande bankens ombud i Palis de Roth
schild fn~res blef det, i och med belägringen af Paris, nödigt 
att upphöra med trasselingarna på sagda firma, hvarom den' 
äfven själf telegrafiskt anhöll. Bankens tillgodohafvanden i 
Paris öfverfördes till ombudet i London N. M. Rothschild & 

Sons. 
Den högkonjunktur, som följde på krigets afslutande, skulle 

emellertid sträcka sina verkningar äfven till oss och, i förening 
med de goda eller åtminstone medelgoda år, hvaråt landet hade 
att glädja sig allt sedan missväxtåret 1867, äfven här bidraga 
till en ekonomisk uppblomstring i förut oanad grad. 

Närmast gaf den förbättrade Världskonjunkturen sig till känn.a 
i stark afsättning, till förhöjda plis, af våra skogsprodukter. 
Vår trävaruexport har väl att för en senare tid uppvisa större 
kvantiteter och högre pris. Men så oväntadt som den ökade 
efterfrågan med däraf följande prisstegring då kom, gaf den 
sin prägel åt hela det ekonomiska, lifvet hos oss på denna tid. 
Någonting liknande den skogsspekulation, som då egde rum, 
har väl icke förut eller efteråt förekommit i vårt land. Icke 
blott affärsmän i ordets egentliga mening, utan jordbrukare, 
skollärare, präster, afskedade militärer drogos in i dessa företag, 
lockade af mer eller mindre äfventyrliga utländska spekulanter, 
som vid denna tid hos oss sökte fält för sina operationer, och 
af den stora vinst, som ställdes i utsikt. 

, Det var emellertid icke blott på trävaruhandteringens område, 
som återverkningarna af den lifliga spekulationen under tiden 
efter fransk-tyska kriget läto förmärka sig hos oss, utan dess 
vågor nådde oss också på andra områden. 

Den andra i ordningen af våra privatbanker, Nordiska 
Aktiebanken för handel och industri, stiftades vid denna tid. 
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Ursprungligen afsedd främst för affärer på Ryssland, tillkom den 
på utländskt initiativ och med utländskt kapital. Om också finska 
män, för iakttagande af banklagens föreskrifter, voro med redan 
i början, var banken dock företrädesvis ett utländskt griinder
företag af samma art som de, hvilka kännetecknade den hög
konjunktur, hvilken fick sin afslutning i kraschen i Wien år 1873. 
Innan banken nådde den solida ställning den nu intar, nödga
des den befria sig först från en kommandit i S:t Petersburg, på 
hvilken den led så betydande förluster, att den såg sig nöd
sakad att reducera sitt aktiekapital med en tredjedel, och sedan 
från ,de grundarrättigheter, som stiftarna förbehållit sig. 

Äfven på järnvägsbyggandets område sträckte sig den 
internationella företagsamheten till Finland. Med utländskt, 

. hufvudsakligen holländskt kapital utfördes nämligen vid denna 
tid Hangö-Hyvinge järnväg, afsedd främst för transitotrafiken 
på S:t Petersburg, ehuru det sedan, liksom i fråga om Nor
diska Aktiebanken, skulle visa sig, att den ryska marknaden 
icke var att räkna med, utan den nya kommunikationsleden 
till öfvervägande del blef hänvisad till att tjäna finska trafik
intressen. 

Bägge dessa företag tillförde landet utländskt kapital. Nor
diska Aktiebankens tillgångar blefvo visserligen till en början 
delvis bundna i S:t Petersburg, men kommo dock äfven rörelsen 
i landet till godo. Och om än en väsentlig del af kostnaden 
för Hangö-Hyvinge järnväg åtgick till inköp af skenor. och 
rörlig materiel från utlandet, stannade dock en afse värd anpart 
däraf inom landet såsom betalning för arbetslöner och i expro
priationslösen. 

Utländskt kapital infördes vidare därigenom, att statsverket 
för utförandet af en järnväg till S:t Petersburg från Riihimäki 
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station på den tidigare omnämnda bansträckan Helsingfors
Tavasteh~s äfvensom för utförande af en järnväg till Åbo, 
utgående från Tavastehus, år 1868 upptog ett utländskt 6 % 
obligationslån å Thaler 2,670,000 samt ett premielån å Thaler 
2,000,000 äfvensom år 1874 ett 4 1/ 2 % obligationslån å Rmk 
16,200,000. Det förstnämnda lånet afslutades med Erlanger & 
Söhne i Frankfurt am Main samt Vereinsbank och Haller, Söhle 
& C:o i Hamburg. Öfvertagningskursen var 94 %. Af låne
beloppet, Thaler 4,670,000, öfvertogos icke mer än tre femtedelar 
i fast räkning. Och då afnämare icke funnos för den återstående 
delen af lånet, tog man sin tillflykt till det nämnda premielånet. 
Relationerna med M. A. von Rothschild & Söhne, som förmed
lat statsverkets tidigare lån, blefvo sedermera återknutna vid 
upptagandet af 4 1/ 2 % lånet af 1874, hvilket afslutades med 
von Rothschild och Finlands Bank samt Haller, Söhle & C:o. 

I kostnaden för Riihimäki-S:t Petersburgs banan deltog 
äfven ryska statsverket med ett belopp af Fmk 10,000,000, under 
förbehåll af motsvarande anpart af vinsten på banans exploa
tering. 

Den goda årsväxten, den starka efterfrågan på trävaror och 
tillförseln af utländskt kapital genom upptagandet af obliga
tionslån och stiftandet här af utländska penning- och järn
vägsföretag samverkade till att göra penningtillgången i landet 
synnerligen riklig. 

Läget på den inhemska penningmarknaden gestaltade sig 
därför vid denna tid så förmånligt, att obligationer till låg ränta, 
inhemska som utländska, vunno afsättning härstädes. Enligt 
hvad bankfullmäktige i sin berättelse till 1872 års landtdag 
framhöll o, hade sålunda en betydlig omsättning ägt rum i stats
verkets och hypoteksföreningens fyra och en half procents ob-
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ligationer, som af banken indrogos från utlandet och försåldes 
här hemma till följd af den i landet uppkomna tilltagande efter-. 
frågan därå. Ban]zen såg sig därför äfven i tillfälle ~tt .öfver
taga Fmk 2,600,000 af ett inhemskt 4 1/ 2 % statslån af år 1872 
å Fmk 4,000,000 för inlösen af donationsgodsen i Viborgs och 
S:t Michels län till kurs 94 samt att erbjuda enahanda kurs för 
Fmk 1,000,000 obligationer af samma typ och för samma ända
mål, som emitterades år 1873. Sistnämnda anbud blef dock icke 
antaget, utan obligationerna funno placering på annat håll. År 
1874, då yttermera Fmk 1,000,000 af sagda lån emitterades, 
skedde det till kurs 95 %. I sin' berättelse till landtdagen 
1877-1878 anföra bankfullmäktige, att ej blott bankens andel 
af 1874 års utländska lån "raskt försåldes inom landet, utan 
äfven en stor del af Rothschiids andel däri för samma ändamål 
indrogs" samt att likaså "stora värden uti Nordiska Aktieban
kens . aktier och andra utländska värdepapper" inkommo och 
;försåldes inom landet. Äfven senare hafva statsverket, Finlands 
Bank och andra penninginrättningar haft betydande belopp 
obligationer å utländskt mynt i sin ägo, men enskilda perso
ner däremot icke, såsom förhållandet var vid nu ifrågavarande 
tid. 

Detta bör dock icke förstås så, att kapitalbildningen i landet 
skulle varit större än under en senare period. Ett sådant anta
gande jäfvas af siffrorna från följande perioder öfver insättnin
garna i privat- och sparbanker samt af det stora kapital, som 
årligen nedlägges i byggnader, emissioner I af bank- och in
dustriaktier, på förbättring ~f jordbruket m. m. Men i för- • 
hållande till företagsamheten vid ifrågavarande tid var det före
fintliga kapitalet rikligare då än sedermera. 

. Bankens sedel emission, som i december 1867 redan uppgick 
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till några millioner mer än vid de två föregående kvartalens 
utgång eller ~ill Fmk 23,705,419, utgjorde vid utgången af: 

år 1868 Fmk 28,369,791 

" 
1869' . 

" 
32,900,275 

" 
1870 

" 
36,618,034 

" 
1871 

" 
42,017,203 

" 
1872 

" 
49,834,461 . 

" 
1873 

" 
60,916,024 

" 
1874 

" 
73,452,711 

Då man granskar de kurvor en sedelutgifvande centralbank 
har att uppvisa, ~an man däri läSa icke blott bankens egna öden, 
dess framgångar såväl som de svårigheter, med hvilka den haft 
att kämpa, utan äfven gången af det lands ekonomiska utveck
ling, hvars sedelutgifvande institut banken är, ungefär som man 
i årsringarna af en afhuggen fura kan följa med dess tillväxt, 
än gynnad af de yttre förhållandena, än undertryckt. Men väl 
må man akta sig att draga slutsatserna, utan att hafva granskat, 
om icke tillfälliga omständigheter medverkat i det enskilda fallet, 
som därför måste elimineras för att icke resultatet skall blifva 
vilseledande. 

Så äfven i fråga om de anförda talen för bankens sedelut
gifning under ifrågavarande period och än mer, då motsvarande 
siffror anföras jämväl för tredje kvartalet 1874. Sagda år hade 
nämligen att per ultimo september uppvisa en ännu högre siffra 
än vid årets utgång eller Fmk 79,775,101. Förklaringen till 
denna plötsliga stegring står enligt bankfullmäktiges berättelse 
till 1877-1878 års landtdag att söka däri, att statsverket af sitt 
vid denna tid upptagna utländska obligationslån lät halfva be-
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loppet eller ungefär tio millioner mark kvarligga i kommunika
tionsfonden, därifrån sedlarna endast efter hand utgåfvos i 
rörelsen. 

Äfven under normala förhållanden befann sig vid denna tid 
en del af det belopp sedlar, som i bankens böcker upptogs 
såso?I utelöpande, icke i rörelsen, utan i statsverkets fonder. 
Först år 1876, sedan bankens befattning med sagda fonder 
upphört och dessas förvaltning öfverlämnats åt statskontoret, 
öppnades för sagda verk, liksom senare äfven för andra ämbets
verk, en upp- och afskrifningsräkning i Finlands Bank, å hvilken 
räkning vid utgången af första kvartalet 1876, enligt bankfull
mäktiges berättelse, sex och en half million mark voro af 
statskontoret insatta, hvilket förhållande af bankfullmäktige an
föres såsom en medverkande orsak till att den bokförda sedel
emissionen, som ännu vid föregående års utgång utgjort mer än 
femtiosju millioner mark, nedgått till icke fullt fyratiosju millioner: 

Under förutsättning' af den elimination, som sålunda måste 
äga rum, för att siffrorna öfver sedelemissionen icke skola visa 
miste, lämna de, såsom redan sades, en god vägledning icke 
allenast för bedömande af utvecklingen eller tillbakagången i 
bankens egen rörelse, utan äfven för åskådliggörande af fluk

tuationerna i landets ekonomiska utveckling öfver hufvud. 
Huru då förklara den betydande stegring i sedelutgifningen, 

som ägde rum redan under de två sista åren af 1860-talet, men 
i all synnerhet under förra hälften af följande årtionde och som 
så bjärt afsticker från motsvarande siffror icke blott under den 
närmast föregående, utan äfven under den efterföljande perioden? 

Förklaringen står främst att söka i den förutnämnda starka 
afsättningen af våra skogsprodukter, de förhöjda pris, som erlades 
till skogsägarna, och den rikliga och goda arbetsförtjänst, som 
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erbjöd sig genom skogsafverkningen och järnvägsbyggnaderna. 
Det var för dåvarande förhållanden stora belopp sedlar, som 
af denna anledning kommo i rörelse. .Den rikligare penningtill
gången föranledde ökad konsumtion. Därmed följde en all
män prisstegring, och de sedlar, som utgifvits, strömmade icke 
tillbaka till bankerna, utan kvarblefvo i rörelsen, intill dess de 
orsaker, som föranledt den plötsliga haussen, gåfvo vika för ett 
ändradt sakläge med minskad åtgång på våra skogsprodukter, 
med sjunkande pris äfven på andra artiklar och med nedgående 
arbetslöner. 

Den till öfvervägande del internationella karaktären hos den 
ökade affärslifIighet, som kännetecknade denna period i vår eko
nomiska utveckling, afspeglade sig äfven däri, att det var före
trädesvis i utbyte mot utländska valutor, som Finlands Bank 
utgaf sina sedlar. Den inhemska utlåningen höll däremot icke 
jämna steg, därmed. Under den första tiden efter det banken 
öfvertagits af ständerna visade sig till och med en minskning 
i den inhemska utlåningen. Medan lån, diskonterade växlar 
och kassakreditiv vid utgången af år 1867 sammanlagdt uppgingo 
till Fmk 19,576,794: 82, utgjorde de vid samma tid 1871 endast 
Fmk 15,095,362: 12. Ännu i mars 1875 hade de icke stigit till' 
mer än Fmk 17,981,046: 54.' Såsom bankfullmäktige i sin be
rättelse till 1872 års landtdag framhöllo, var detta af tagande 
dock till någon del endast skenbart och beroende på de förut
nämnda afskrifningarna af fordringar, som ingingo i 1867 års 
bilans. Äfven anföra bankfullmäktige, att en del lån, såsom 
primitiva, skeppsbyggnads- och associationslån, icke vidare ut
gåfvos, hvarför de på dessa låneräkningar utestående .beloppen 
minskades i den mån afbetalning å lånen ägde rum. Vidare 
påpeka bankfullmäktige, att i fråga om krediternas beviljande 
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en principförändring ägt rum så till vida, att äfven i denna del 
hänsyn uteslutande tagits till bankens säkerhet, bestånd och 
förkofran, hvilket med afseende på den dyrköpta erfarenheten 
från föregående, tid var nödvändigt att strängt vidhålla. I så-

, dant afseende och då en sedelutgifvande banks säkerhet och 
bestånd är väsentligen beroende däraf, att den inom kort tid 
och utan svårighet kan indraga sina fordringar, hade utlånings
rörelsen ordnats i syfte att åt banken förskaffa goda växlar 
med kort löptid samt andra fordringsbevis med sådan realsäker
het, att beträffande dess användning för lånebeloppets åter
fående något skäligt tvifvel icke kunnat äga rum, medan där
emot placeringar på lång tid och emot säkerheter af tvifvelaktig 
beskaffenhet med sorgfällighet hade undvikits. 

Den rikliga penningtillgången och aftagandet i bankens in
hemska utlåning fick ett motsvarande uttryck i bankens ränte
satser. Redan den 11 mars 1 ?68 nedsattes diskonträntan för 
tre månaders växlar från sex till fem procent, den 20 decem
ber 1869 till fyra och en haH, den 5 december 1870 till fyra 
procent, hvilken räntesats sedan förblef gällande intill utgången 
af 1875. Räntesatserna för växlar på längre tid samt för lån 
och kreditiv voro en haH eller en procent högre. 

Räntan på medel, som insattes i banken på depositions- eller 
upp- och afskrifningsräkning, var 'endast tre och en haH procent 
på depositions- och tre procent på upp- och afskrifningsräkning 
intill den 23 mars ,1868, då den nedsattes till två procent, för 
att den 11 november 1872 yttermera nedgå till en och en haH 
procent på upp- och afskrifningsräkning, hvaremot den för depo
sitioner bibehölls vid två procent. Såsom ofvanför framhållits, 
hade denna inlåningsrörelse aldrig haft någon betydelse, och 
då banken enligt 1875 års reglemente från och med påföljande 
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år icke vidare erlade ränta på därefter insatta medel, uppsades 
äfven alla tidigare räntebärande depositioner. Redan dessförin
nan, den 7 december 1874, hade bankfu1lmäktige förordnat, att 
å medel, som efter 'utgången af nämnda år i banken insattes, 
någon räntegodtgörelse icke skulle äga rum. 

Det ekonomiska läget försämrades emellertid redan under 
loppet af år 1875, och penningknapphet efterträdde den tidigare 
ymniga penningtillgången. 

Svårigheterna ökades genom det prisfall på silfver, som re
dan under åren 1873-1875, men i synnerhet under år 1876 
bragte kursen på vårt mynt att svikta samt återigen gjorde 
det nödvändigt att företaga en reform af vårt myntväsen och 
att här, liksom i de flesta andra länder, öfvergå till guld
myntfot: 

Vid tiden för myntreformens genomförande år 1865 var silf
ver enda lagliga värdemätaren i de länder, med hvilka Finland 
hade den lifligaste affärsförbindelsen, nämligen i de tyska sta
terna, i Sverige och i Danmark, likaså i Ryssland, där sed
larna visserligen gingo med tv ångskurs , men lydde å silfverru
bel. Där åter, såsom i Frankrike och i de till den latinska 
myntunionen hörande länderna äfvensom i Förenta Staterna, 
den dubbla myntfoten förekom, var värdeförhållandet mellan 
guldet och silfret i lag fastställdt och därmed en relation gifven 
mellan dessa länders mynt och de länders, hvilkas 'myntsystem 
var grundadt uteslutande på silfver. Men äfven för affärsför
bindelserna med länder, i hvilka, såsom i, England och dess 
kolonier, guldet var' förhärskande, var silfvermyntet ett fullt 
användbart bytesmedel och dess värde stabilt, så länge 
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de båda metallernas ömsesidiga vär,de, såsom förhållandet var 
ända till år 1873, växlade endast i ringa grad. Det var därför 
naturligt, att man ännu år 1865 icke ens tänkte på någon annan 
myntmetall än den, som dittills varit den gällande hos oss, näm
ligen silfret. 

Men i början af 1870-talet förändrade sig förhållandena i 
detta afseende .. Det nybildade tyska riket öfvergick år 1871 
till guldmyntfot, bibehållande silfret endast såsom skiljemynt, 
Sverige och Danmark år 1873, Norge år 1875 och Nederlän
derna år 1876. Förenta Staterna beslöto att från början af 1879 
införa guld såsom enda värdemätare. Den latinska. myntunionen 
inskränkte utmyntningen af silfvermynt och suspenderade där
med faktiskt det dubbla myntsystemet för att inom kort öfvergå 
till den enkla guldmyntfoten. Och såväl i Ryssland som i 
Österrike, i hvilka länder tvångskurs var rådande, visade sig 
benägenhet för att. vid återgången till metallcirkulation införa 
guld såsom enda laga värdemätare. 

Silfrets värde, som vid denna tid äfven eljes på grund af 

ökad produktion var i fallande, sjönk allt vidare till följd af den 
genom den ändrade myntpolitiken framkallade minskningen i 
efterfrågan på denna metall för myntningsändamål, och till pris
fallet bidrog yttermera det ökade anbud, som följde af silfver
myntens nedsmältande och metallens utbjudande på marknaden. 
Värdeförhållandet mellan guld och silfver, som ännu i decem
ber 1872 var 1: 15,80 och sålunda endast obetydligt afvikit från 
den häfdvunna proportionen 1: 15,50, hade vid samma tid påföl
jande år förändrats till 1: 16,24, i december 1874 till 1: 16,36, i 
december 1875 till 1: 16,73, och under år 1876 ägde en ännu 
starkare förskjutning i samma riktning rum. I juli 1876 ut
gjorde värdeförhållandet 1: 19,39. 
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Finlands Banks noteringar på utlandet följde dessa fluktua
tioner i silfvervärdet åt. Ända" till senare hälften af 1875 höllo 
de sig dock tämligen stabila. Men reqan i september månad" 
sagda år utgjorde medelkursen på Paris 102,27, medan den dess
förinnan hållit sig vid pari, någon gång sjunkit därunder samt 
endast undantagsvis stigit öfver 101. Påföljande månad sjönk 
den visserligen åter till 101,63, men noteringen för november 
var 103,49, för december 105,08," för januari året därpå 107,03, för 
februari 108,62, för mars 111,59, för april 112,12, för maj 112,39., 
för juni 114,91. Sin höjdpunkt nådde den i juli samma år med 
120,16, hvarefter noteringen åter under de närmaste månaderna 
sjönk till resp. 112,68 och 109,82. Kursfluktuationer sålunda, 
hvilka icke gåfvo efter för dem i början af sextiotalet, då ban
kens sedlar gingo med tvångskurs. 

Det var därför. äfv"en för oss en nödvändighet att' följa de 
länders exempel, som öfvergått till guldmyntfot, och bankfull
mäktige hemställde hos Hans Kejserliga Majestät i underdånig 
skrifvelse af den 12 februari 1876 om öfverlämnande tilllandt
dagen af proposition angående öfvergång från silfver- till guld
myntfot. Denna framställning föranledde tillsättandet den 10 
maj sagda år af en särskild kommitte för uppgörande af förslag 
till proposition i' ämnet. Kommitten afgaf sitt betänkande den 
14 oktober samma år. ~ 

Det var· icke själfva hufvudfrågan, som vållade kommitten 
bekymmer, då det var en bjudande nödvändighet för vårt land 
att, så fort detta blott lät sig göra, utbyta silfver mot guld så
som myntmetall. Anledning att ens till en början stanna vid 
den dubbla myntfoten förefanns så mycket mindre, som äfven 
den latinska myntunionen, såsom nämndt, stod i beråd att gifva 
den enkla guldmyntfoten företrädet. I kommitten liksom under 
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frågans senare behandling var man därför ense i denna punkt, 
ense om att steget borde tagas ut och öfvergången ske till den 
enkla guldmyntfoten. 

Men meningsskiljaktighet uppstod i kommitten, då fråga var, 
?ur\lvida en särskild myntenhet för Finland borde antagas eller 
om Finland skulle ansluta sig till något af de existerande mynt
systemen, och i sådant fall till hvilket af dep1. Kommitten 
beslöt nästan enhälligt att föreslå införandet af ett guldmynt
system, öfverensstämmande med det franska. Endast en af leda
möterna, N. K. Nordenskiöld, var af den meningen, att ett sär
skildt mynt för Finland borde antagas, motsvarande i värde en 
franc åtta centimes. Till stöd härför framhöll reservanten, att det 
af honom föreslagna myntet skulle stå i ett vida enklare förhål
lande till de tyska och skandinaviska myntsystemen än det fran
ska, då tjugu finska mark skulle vara lika med femton tyska riks
rhark och trettio finska mark lika med tjugu skandinaviska kro
nor. Han kritiserade äfven skarpt den "dunkla föreställning", 
mången hyste om att det franska myntsystemet skulle hafva 
ungefär samma utsikter att blifva universellt som det franska 
mått- och viktsystemet. Medan det sistnämnda grundade sig på 
en ide, nämligen iden om ett enkelt samband mellan mått- och 
viktenheterna, hvilket skulle gifvit det en inneboende kraft att 
bana sig fram, äfven om det icke hade varit understödt af 
Frankrikes supremati, saknade det franska myntsystemet där
emot, enligt reservantens mening, hvarje på rationella principer 
beroende företräde. I England hade man därför med yttersta 
noggrannhet pröfvat skälen för en anslutning till det franska 
myntsystemet, men icke beslutit sig därför, ehuru England med 
sin vidt utsträckta handel kanske mer än de flesta andra län
der skulle hafva fördel af ett internationellt myntsystem. Inom 
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Förenta Staterna hade det franska myntsystemet rönt än 
mindre sympatier, och Tyskland, Skandinavien och Holland 
hade, oaktadt entusiastiska förfäktare af iden om ett universellt 
mynt på det lifligaste förordat det franska myntsystemet, dock 
antagit hvar sin skilda myntenhet. Framhållande detta, med
gaf reservanten, att den myntenhet, som Ryssland vid öfver
gången till guldmyntfot komme att antaga, borde tilläggas 
afgörande betydelse äfven för oss. Hvad han i denna del 
anförde mot den af kommittens flertal framhållna sannolikhe
ten af att Ryssland skulle ansluta sig till det franska mynt
systemet visade sig såtillvida riktigt att Ryssland vid öfver
gången . till guldmyntfot behöll det gamla rubelmyntet. Men 
myntenhetens värde nedsattes, så att sju rubel femtio ko
pek motsvarade tjugu francs. Genom anslutningen till det 
franska myntsystemet blef sålunda relationen mellan Finlands 
mynt och det nuvarande ryska myntsystemet enklare än enligt 
reservantens förslag.' 

Större svårigheter än nyss berörda spörsmål beredde frågan, 
huruvida till grund för reformens genomförande borde läggas 
det häfdvunna värdeförhållandet mellan guld och silfver från 
tiden före prisfallet på sistnämnda metall eller ock värdeförhål
landet vid tiden för reformens genomförande eller en medel
kurs mellan dessa. De rättsliga synpunkterna talade för något 
af de senare alternativen, o~h kommittens ordförande Montgo
mery fogade till kommittens ·betänkande en reservation, som 
gick ut på att förbindelser, ingångna före reformens genomfö
rande, skulle infrias med det nya guldmyntet efter ett för
hållande af nittios ex till etthundra, medan åter Nordenskiöld 
påyrkade en för gäldenärerna ännu förmånligare proportion. 
Kommittens öfriga medlemmar föredrogo emellertid det första 
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alternativet, enligt hvilket den förra silfvermarken kom att gå 
lika med en mark i det nya guldmyntet. Det var onekligen 
den enklaste lösningen af frågan. Och om än teoretiskt orik
tig, var den det dock icke praktiskt taget. Medan prisfallet, då 
1865 års myntreform genomfördes, hade varat ett årtionde och 
hunnit inve~ka på alla värden samt en reform på basen af det 
tidigare värdeförhållandet därför då tedde sig hård och verkade 
i hög grad ödesdigert, hade prisfluktuationerna nu varat så kort 
tid, att de blifvit märkbara egentligen endast i transaktionerna 
på utrikes ort, men däremot icke eller åtminstone endast i 
ringa grad i värdesättningen på fastigheter, inhemska produkter 
eller tjänstbarheter. 

Denna reform, så naturlig och, sedan vårt land i och med 
1865 års reform erhållit eget mynt, så föga egnad att väcka 
politiska betänkligheter, skulle dock, äfven den, möta hinder af 
sådan art. Det första besked senaten erhöll i frågan var föga 
uppmuntrande. Det gick i den riktningen, att reformen kunde 
ske först sedan en dylik reform genomförts i Ryssland. Sena
ten beslöt därför redan att låta saken förfalla. Men senare 
erhöll senaten tillåtelse att uppgöra förslag till författning an
gående öfvergång från silfver- till guldmyntfot samt till propo
sition därom, likväl med det förpehåll, att propositionen icke fick 
framställas till slutligt godkännande, innan frågan i sin helhet be
handlats i ryska finanskommitten, hvars sympatier för de finska 
förhållandena icke ansågos vara synnerligen stora. Vid kom
mittens sammanträde, hvari från finsk sida deltogo chefen för 
finansexpeditionen i kejserliga senaten Herman Molander och 
ministerstatssekreteraradjointen Casimir Palmroth, uttalade sig 
finansministern Reutern för bifall till förslaget, i det han fram
höll reformens nödvändighet för Finland, medan någon finan-
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siell olägenhet för Ryssland därigenom ej kunde uppstå. 
Rikskontrollören Greigh var af annan mening och anförde 
bland annat att genom den föreslagna reformen det sista ban
det, som förenade det finska och ryska myntväsendet, komme 
att afslitas, hvilket ur politisk synpunkt så mycket· mindre 
kunde förordas, som intet lydland i världen hade förmånen af 
ett från hufvudstaten skildt myntsystem. De finska delege
rade gjorde häremot särskilda invändningar och finansministern 
Reutern genmälde att ett sådant land i själfva verket förefanns 
och vore just Finland, som redan i tretton år haft sitt eget 
mynt och nu endast såg sig nödsakadt att taga steget fullt ut. 
Rikskontrollören Greigh afstod från sin skiljaktiga mening. Fi
nanskommittens ordförande, storfursten Konstantin, ansåg äfven 
att förslaget kunde tillstyrkas och kommittens öfriga ledamöter 
voro ense härom. 

Den ryska finanskommittens utlåtande godkändes på högsta 
ort och en i hufvudsaklig öfverensstämmelse med den förut
nämnda myntkommittens förslag affattad proposition i ämnet, 
daterad· den 18 april 1877, öfverlämnades till landtdagen, som 
för ärendets beredning tillsatte ett särskildt utskott. Detta af
gaf sitt betänkande den 17 maj och tillstyrkte propositionens 
antagande utan ändring. Ständerna godkände betänkandet och 

. kunde så mycket hellre göra det, som siUrets pris på världs
marknaden, efter det starka nedgåendet år 1876, mot slutet af 
året samt påföljande år vid tiden för landtdagens beslut i frågan 
åter stigit, så att icke heller beträffande värdeförhållandet mel· 
lan det förra silfver- och det nya guldmyntet samma tvekan 
som förut behöfde hysas, utan företrädet kunde gifvas åt den 
af kommhten föreslagna lösningen. Ständernas svarsskrifvelse 
är daterad den 28 maj 1877 och den 9 påföljande augusti 
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utfärdades, i öfverensstämmelse med landtdagens beslut, lagen 
om Storfurstendömet Finlands mynt, enligt hvilken landets mynt
väsen grundades på guld såsom enda värdemätare. 

För att präglingen af de nya mynten skulle medhinnas, fast
ställdes en öfvergångstid intill den. 1 juli 1878, under hvilken 
Finlands Banks sedlar gingo med tvångskurs och enskilde icke 
voro berättigade att till utmyntning inlämna guld. Denna åt
gärd behöfde icke väcka betänkligheter, då den var af öfver
gående natur och bankens sedlar faktiskt i och med myntla
gens utfärdande voro lika värda med guldmynt. Särskilda af 
bankfullmäktige redan under åren 1874, 1875 och 1876 gjorda 
framställningar om inskränkning i allmänhetens rätt att till ut
myntning inlämna silfver hade däremot icke föranledt någon 
åtgärd, lika litet som bankfullmäktiges i sammanhang därmed 
framställda förslag om att silfverrubeln skulle förklaras äga 
gångbarhet endast efter sitt innehafvande metallvärde. Sist
nämnda försl~g hade ryska finansministern i en skrifvelse till 
ministerstatssekreteraren af den 14 augusti 1876 afstyrkt, då 
silfverrubeln enligt förordningen af den· 8 november 1865 "i 
egenskap af rikets allmänna mynt erkänts såsom lagligt gällande 
betalningsmedel i landet jämte silfvermarken, hvilken motsva
rade en fjärdedels rubel och således utgjorde en underafdel
ning af rikets allmänna mynt". Ryska finansministern ansåg 
därför, att först vid slutligt införande af guldmyntfot i landet 
skyldigheten för finska statsverket att inväxla det cirkulerande 
silfvermyntet kund~ inskränkas till inom landet prägladt mynt 
å mark och penni. 

Allmänheten begagnade sig icke af det tillfälle till spekula
tion, som under denna mellantid erbjöd sig. Att importera silf
ver och lämna det till utmyntning var förenadt med alltför stora 
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omgångar och resultatet af spekulationen icke heller säkert, åt
minstone icke så länge propositionen i ämnet ännu icke blifvit 
beslutad på högsta ort. Rubeln åter hade, därför att man i 
kejsardömet redan vid ifrågavarande tid tänkte sig öfvergång 
till guldmyntfot och betydliga guldinköp i sådant syfte ägt rum, 
högre kurs än silfverrubelns metallvärde betingade. Vid sådant 
förhållande fanns icke någon anledning att införa silfverrublar 
till landet för att utbytas mot finska mark. Efter det refor
men på våren 1877 kunde anses vara en afgjord sak, hade åter 
silfverpriset, som nämndt, i någon mån stigit och vinstutsikterna 
för en spekulation af ifrågavarande art därmed minskats. Af
görandet försiggick också numera, såsom af ofvannämnda data 
framgår, med sådan skyndsamhet, att det icke blef tid öfrig för 
spekulationer på kursen. 

Gynnsammare hade det utan tvifvel varit, om reformen kun
nat genomföras några år tidigare. Men vi må i hvarje händelse 
vara tacksamma för att b ankfullm äktige , på hvilka initiativet 
i frågan ankom, redan i början af år 1876 väckte förslag om 
reformen, som tack vare detta initiativ kunde genomföras, innan 
det ytterligare prisfall på silfver ägt rum, som vi senare fått 
bevittna, och utan de stora rubbningar i affärsförhållan~ena, 
som ett fördröjande af reformen hade fört med' sig. 

I en särskild förordning lät landtdagen, i öfverensstämmelse 
med hvad i regeringens proposition i ämnet föreslagits, inflyta 
en bestämmelse därom, att den metalliska rubeln och dess 
fullhaltiga underafdelningar. skulle vid likvid, men ej i växling, 
såväl emellan enskilda inbördes som emellan enskilda å ena 
samt kronans kassor och Finlands Bank på den andra sidan, emot
tagas ända till ett belopp af två rubel femtio kopek, motsvarande 
tio mark uti en betalning. Ständerna insågo till fullo, att denna 
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bestämmelse kunde leda till en spekulation, likartad med den, 
som efter myntreformen år 1865 ägde rum med det ryska silf
verskiljemyntet. I svarsskrifvelsen å propositionen framhöllo 
ständerna detta,och ehuru de, för att icke vedervåga reformen, 
antogo propositi~nel). oförändrad äfven i denna del, bemyndigade 
de regeringen att, utan landtdagens hörande, upphäfva bestäm
melsen i fråga. 

Olägenheterna af detta stadgande gjorde sig mest gällande 
ett årtionde senare, då silfrets värde yttermera sjunkit. Det in
träffade då, att i östra delarna af landet silfverrublar i bety
dande mängd anskaffades till skatteuppbörden samt att allmogen 
försåg sig därmed och inbetalade i silfverrubel så stor del af 
skattebeloppet, som enligt lagen var medgifvet. Dessa silfver
rublar levererades af uppbördsmännen till ränterierna och sän
des från dem till statskontoret, som i sin tur genom Finlands 
Banks förmedling lät försälja dem på börsen i Petersburg till 
samma penningväxlare, som tidigare föryttrat dem till Finland 
och nu voro i tillfälle att ånyo göra samma affär. Vid denna 
tid hade den metalliska silfverrubeln icke vidare någon plats i 
Rysslands myntsystem. Afsikten var nämligen att, såsom seder
mera äfven skedde, öfvergå till den enkla guldmyntfoten. Väl 
var den ryska affärsvärlden ännu i behof af silfverrublar för han
deln på Ostasien, där silfret fortfarande var myntmetall. Men 
för detta ändamål användes endast silfverrublar, som kommo 
direkte från myntverket. De slitna rubelstycken, som fö!e
kommo vid skatteuppbörden i Finland, tjänade däremot endast 
detta syfte och cirkulerade om och om igen från växlarna i 
S:t Petersburg till uppbördsmännen, landtränterierna och stats
kontoret samt därifrån genom Finlands Bank och börsmäklarna 
i S:t Petersburg tillbaka till de petersburgska växlingsaffärerna. 
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Härpå gjordes sent omsider ett slut genom förordningen den 15 
juni 1893, som upphäfde den i sammanhang med guldmyntfotens 
införande utfärdade förordningen om silfverrubelns gångbarhet 
i landet. 

Några få år innan detta förfogande utkom, var landets 
med så mycken möda uppförda, på metalliskt mynt såsom 
enda lagliga värdemätare grundade myntsystem hotadt. I slu
tet af 1889 väcktes nämligen från ryskt håll, bland andra 
reformförslag, gående i enahanda riktning, äfven ett om att 
i ~inland införa öfverensst1;!.mmelse på myntväsendets om
råde med hvad i Ryssland var gällande. Denna öfverens
stänlmelse har sedermera i hufvudsak ernåtts, efter det man i 
~yssland, med upphäfvande af tvångskursen å ryska riksban
kens sedlar, återinfört metallcirkulation och öfvergått till guld
myntfot samt tillika antagit en my~tenhet; som, på ~ätt ofvan 
antydts, står i ett enkelt förhållande till det hos oss gällande 
franska myntsystemet. Men vid den tidpunkt, då de nämnda 
reformförslagen framträdde, var tvångskurs å sedelmyntet ännu 
rådande i Ryssland, och en öfverensstämmelse på denna bas 
hade för Finland inneburit en sådan olycka, att ett samtycke 
till en dylik retrograd reform efter de åtgärder i motsatt rikt
ning, som vi lyckats genomföra, icke hade varit att påräkna 
från landtdagens sida. Den inhemska regeringen afböjde därför 
på det bestämdaste en förändring, som afsåg att till Finland 
utsträcka tvångskurssystemet med dess olycksbringande följ
der. Däremot ville senaten tillmötesgå anspråken på att det 
ryska sedelmyntet liksom äfven skiljemyntet, dock efter viss, 
tid efter annan, fastställd kurs skulle emottagas vid erläggandet 
af betalning för järnvägsbiljetter m. m., silfverskiljemyntet ej till 
högre belopp än en rubel och kopparmyntet till ett högsta belopp 
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af tjugufem kopek i samma likvid. Förordnandet härom kunde, 
enligt hvad senaten framhöll, utfärdas af regeringen utan landt
dagen~ medverkan. Beträffande det ryska guldmyntet påpekade 
senaten, att hinder icke mötte dess emottagande i kronans kas
sor till parivärdet. Men så föga allmänt som det var i rörelsen 
i Ryssland, hade frågan härom ingen praktisk betydelse.~ 

En rysk-finsk kommitte för frågans beredning tillsattes under 
dåvarande generalguvernören, grefve Heidens ordförandeskap, 
och denna kommittes förslag gick ut på att myntenheten i Fin
land skulle ändras till guldrubel, i värde motsvarande fyra mark. 
Silfver- och kopparskiljemyntet skulle lyda å kopek, motsvarande 
fyra penni. Men för att undvika förväxling med det ryska 
skiljemyntet och då man icke under då rådande tvångskurs 
kunde begära, att detta skulle emottagas lika med det finska 
skiljemyntet, som var inlösbart. till sitt nominella belopp med 
fullhaltigt mynt, skulle det finska myntet förses med ett sär
skildt tecken till åtskillnad från det ryska. Öfverensstämmelsen 
skulle sålunda, såsom senaten i sitt utlåtande.i frågan framhöll, 
blifvit en öfverensst:;immelse endast till namnet, då de ryska 
och finska myntenheterna, om ock lika benämnda, skulle utgöra 
två till värdet särskilda mynt. Beträffande det ryska sedel- och 
skiljemyntet föreslog kommitten att detsamma skulle, med ut
vidgande af senatens i detta afseende framställda förs~ag,' emot
tagas icke blott i de fall, som af senaten förutsatts, utan äfven 
i likvider enligt öfverhetligen fastställda taxor samt i kronoupp
börden, sedlarna till obegränsadt belopp, silfverskiljemyntet ända 
till fem rubel, kopparmyntet, såsom äfven senaten föreslagit, 
icke till mer än tjugufem kopek i samma likvid. 

Af kommittens ledamöter inlade finanschefen Molander re
servation mot förslaget. . Han ansåg, att man borde åtnöjas med 
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åtgärder, som voro ägnade att underlätta det ryska myntets cir
kulation i Finland, men lämna myntlagen oförändrad, och vidhöll 
därför senatens tidigare förslag i ämnet med endast den' föränd
ring, att det ryska sedel- och skiljemyntet' skulle efter kurs 
emottagas äfven i kronouppbörden, dock endast inom Viborgs län. 

Såväl ryska finansministerns som finska senatens utlåtanden' 
infordrades i anledning af kommittens betänkande. Finansmini
stern var ense med majoriteten, senaten med reservanten. 
Frågan föredrogs på högsta ort den 1 augusti 1890 af ryska 
finansministern Wischnegradski och Finlands ministerstatssekre
terare Ehrnrooth gemensamt. Därvid beslöts, att med de före
slagna förändringarna af 1877 års myntlag i fråga om mynten
,heten skulle anstå, tills det kunde visa sig möjligt att med 
hvarandra fullständigt förena kejsardömets och storfurstendö
mets myntsystem. Beträffande däremot det ryska sedel- och 
skiljemyntets gångbarhet i Finland godkändes majoritetens i 
kommitten förslag med den modifikation, att silfvermyntets be
lopp i samma likvid inskränktes från fem till tre rubel, men . å 
andra sidan så utvidgadt, att "alla likvider, som försiggå efter 
af krono-1 stads- eller kommunalinrättning fastställd taxa" 
skulle få ega rum i ryskt mynt. Förordning i ämnet utfärdades 
den 14 augusti 1890. 

Af nämnvärd praktisk bärvidd blef denna förordning icke, 
och då metallcirkulation i Ryssland åte.rinfönfes år 1897, med 
öfvergång tillika till' guldmyntfot, hade förordningen icke vidare 
någon betydelse. Men i stället väckte dåvarande ryska finans
ministern Witte i november 1898 ånyo förslag om det ryska 
myntsystemets införande i Finland. En rysk-finsk kommitte 
under ordförandeskap af statssekreteraren Frisch tillsattes, men 
då vid samma tid general Bobrikoff utnämndes till generalgu-
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vernör i Finland och därmed frågor af mer akut politisk natur 
trängde undan alla andra, blef myntfrågan under fem års tid 
hvilande. I början af 1903 infordrades emellertid utlåtande i 

. frågan af senaten, som afstyrkte förslaget och betonade, att 
förändringen kunde äga rum endast under ständernas med
verkan i grundlagsenlig ordning. Kommitten sammanträdde 
tvenne gånger, i december 1903 och februari 1904, och afgaf 
sitt "förslag, som, tillstyrkt af ryska finansministern och gene
ralguvernören, blef, med förbigåen<;le af landtdagen och sena
ten, fastställdt å högsta ort den 9 juni 1904 samt innehöll, att 
ryskt mynt skulle vara lagligt betalningsmedel i Finland i bredd 
med det finska jämväl i transaktioner mellan enskilda personer, 
hvarjämte det ryska skiljemyntet tillades samma gångbarhet 
här som det finska. Tidpunkten för förordningens trädande i 
gällande kraft lämnades beroende af öfverenskommelse mellan 
ryska finansministern och finska senaten. De politiska tilldra
gelser, som kort därpå inträffade och föranledde den bobrikoffska . 
politikens fall, hade till påföljd, att äfven ifrågavarande förord
ning icke kom till tillämpning. Det mål, som därmed åsyftades, 
hade därförutan ernåtts. Det ryska myntet emottages nämligen 
numera af Finlands Bank och därmed äfven annanstädes till 
pari, och dessutom äga betydande transferter från kejsardömet 
till Finland och tvärtom rum genom förmedling af postverket, 
utan att därvid någon kursförlust ifrågakommer. 

Det var ett omsorgsfullt arbete, som 1876 års kommitte ut
förde, och af samtida vitsordas särskildt det allvar och den om
sorg, hvarmed finans chefen Molander bedrifvit saken, hvarigenom 
han inlade den största förtjänst om dess resultat. Det återstår att 
hoppas, att resultatet af detta hängifna arbete, trots alla försök att 
omintetgöra det, dock skall förblifva bestående. 
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Finlands Bank var väl förberedd på införandet af guldmynt
fot. Redan f berättelsen till 1872 års landtdag omnämna bank
fullmäktige, att guld af banken indragits med afseende på "denna 
metalls större användbarhet såsom inten;lationelt bytesmedel". 
Vid sagda års utgång innehade banken något öfver sex millioner 
mark i guld. Vid samma tid år 1874 hade beloppet ökats till 
femton och en half million mark. Inköpen hade sålunda ägt 
rum före den starka prisstegringen i slutet af 1875 och förra 
hälften af år 1876. År 1877, efter myntlagens utfärdande, in
köptes guld för inemot en million mark. Banken innehade så
lunda tillräckligt af denna metall för utmyntning. Det skulle 
dessutom visa sig, att guldmyntet icke var synnerligen begär
ligt såsom bytesmedel. Ultimo december 1880 hade däraf en!iast 
något mer än tre millioner mark utgifvits i rörelsen, vid samma 
tid påföljande år en million därutöfver; och härvid bör märkas, 
att en del icke kvarstannat i rörelsen. Ett afsevärdt belopp 
hade nämligen omedelbart efter de nya guldmyntens utsläp
pande i rörelsen, med afseende på bankens kursnoteringar, som 
syntes gynsamma härför, exporterats till utlandet. 

Enligt en i sammanhang med införandet af guldmyntfoten 
vidtagen förändring af bankens reglemente var banken förplik
tad att hålla en metallisk kassa till ett förhöjdt belopp af tjugu 

. millioner mark, utan att silfver fick däri inberäkna.s annat än 
omyntadt till högst en tredjedel af beloppet. Och då bankens 
silfverförråd till öfvervägande del utgjordes af myntadt silfver 
samt nedsmältningen af den dåmera öfverflödiga delen däraf 
fördröjdes till följd af menings olikhet om förlusten borde drabba 
banken eller statsverket, hade det varit nödigt att, för iaktta
gande af de nämnda förändrade föreskrifterna angående den 
metalliska kassan, förstärka guldförrådet. 
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Under nästföregående period skulle detta icke beredt banken 
några svårigheter, så rikliga som de tillgångar voro, hvilka ban
ken hade hos sina utländska ombud. Men, på sätt ofvanför 
nämnts, ägde ett fullständigt omslag i detta afseende rum under 
senare hälften af 1870-talet, och ökningen af guldkassan måste 
därför uppskjutas. 

Redan under år 1875 hade bankens inhemska utlåning, som 
tidigare varit så ringa, att bankfullmäktige sett sig föranlåtna 
att i sin berättelse till landtdagen särskildt förklara orsakerna 
till nedgången, att uppvisa en betydande stegring, och denna 
fortgick under förra hälften af år 1876 för att mot slutet af 

året något gifva efter, men sedan ånyo accentuera sig intill 
seJ?-are hälften af 1878, då ett af tagande åter är att förmärka. 

Lån, kassakreditiv och växlar utgjorde: 

ultimo september 1874 Fmk 16,427,279 

" " 
1875 

" 
22,185,358 

" " 
1876 

" 
23,157,768 

" " 
1877 

" 
33,519,199 

" " 
1878 

" 
28,486,838 

" " 
1879 

" 
27,003,307 

Samtidigt nedgick bankens utländska valuta i oroväckande 
grad. Kontokurantfordringarna . i utlandet samt bankens förråd 
af obligationer å utländskt mynt utgjorde: 

ultimo september 1874 Fmk 57,316,404 

" " 
1875 

" 
33,990,007 

" " 
1876 

" 
40,378,493 

" " 
1877 

" 
18,462,474 

" " 
1878 

" 
17,820,429 

" " 
1879 

" 
12,485,674 
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Bankens behållning i guld och silfver bibehöll sig denna tid 
vid ungefär tjugufem millioner mark. 

Bankens sedelmission gick oafbrutet nedåt. Den hade att 
uppvisa följande siffror: 

ultimo september 1874 Fmk 79,775,101 

" " 
1875 

" 
61,752,650 

" " 
1876 

" 
54,782,200 

" " 
1877 

" 
46,686,082 

" " 
1878 

" 
40,214,177 

" " 
1879 

" 
35,471,750 

Det rysk-turkiska kriget 1877-1878 hade icke omedelbar 
inverkan på våra förhållanden. Farhågorna . för att kriget skulle 
utsträckas till våra kuster visade sig ogrundade, liksom de åt
gärder, som emellertid af bankens styrelse vidtogos för förflytt
ning af banken till ort inne i landet, voro obehöfliga. Men kri
get hade till följd en åtstramning å den utländska penningmark
naden och verkade därigenom ogynnsamt jämväl på penning
ställningen hos oss, helst därmed äfven följde inköp till landet 
af rysk-engelska konsols, som blefvo begärliga till följd af de 
låga kurser, till hvilka de under kriget stodo att få. Det sam
tidigt inträffade starka kursfallet å rubeln framkallade en utom
ordentlig stegring af importen från Ryssland, medan exporten 
dit af samma anledning ställde sig oförmånlig. 

Äfven exporten till andra länder hade att arbeta med svå
righeter, då högkonjunkturen på världsmarknaden hade förändrats 
till sin motsats och prisen på våra exportartiklar nedgingo. Den 
extra premie, som våra exportörer liksom äfven innehafvarna af 
obligationer å utländskt mynt, vid återförsäljning af dessa till 
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utlandet, kunnat tillgodoräkna sig till följd af prisfallet på silfver 
och nedgåendet af kursen på finskt mynt i förhållande till ut
ländskt, medan den finska marken, trots den lägre noteringen, 
i hufvudsak bibehöll sin köpförmåga inom landet, hade ämiu 
år 1876 och förra hälften af påföljande år stimulerat exporten, 
men bortföll i och med guldmyntfotens införande. 

I all synnerhet försämrades penningställningen därigenom, att 
trävaruexporten, som utgjort den gifvande källan för den tidigare 
rikliga penningtillgången, nu sinade ut., De trävarufirmor, som 
under den senaste tiden hade uppstått i så stort antal, bestodo 
för det mesta icke profvet, utan gingo under. De försökte ge
nom omsättning af de blankoväxlar, som de dragit på agenter 
i utlandet, upprätthålla ställningen. Men det kunde dock icke i 
längden fortgå på sådant sätt,. och slutligen följde den ena stora 
konkursen på den andra. 

Det kändes bittert i synnerhet för dem, som satt hela sin 
lit till den goda konjunkturen och nu, då den förbyttes i sin 
motsats, icke blott gingo miste om de vinster, som de drömt 
om,. utan äfven förlorade, hvad ,de möjligen dessförinnan ägt. 
Det kändes bittert äfven för jordägaren, som gjort sig af med 
sin skog och de framtida förvärfsmöjligheter, som därmed voro 
förbundna, samt i de' flesta fall äfven förslösat köpeskillingen 
eller en stor del däraf. För bankerna åter, hvilkas omsättning 
och vinstsaldo dessa år stigit i förut oanad grad, förestod en 
period af förluster och afskrifningar. 

Finlands Banks förluster voro, i förhållande till bankens då
varande rörelse, betydande. Till osäkra fordringar öfverfördes 
eller afskrefvos under åren 1876-1881 omkring tre millioner 
mark. 

Ännu år 1876 ansågo sig bankfullmäktige böra, med ~fseende 

243 



på bankens ansträngda ställIiing, uppmana direktionen till åter
hållsamhet vid beviljandet af kredit. Och nedgåendet i bankens 
utländska valutor gaf därtill full anledning. 

Såväl för att förstärka bankens ställning i detta afseende 
som för att sätta banken i tiUfälle att sent omsider höja guld
kassan till föreskrifvet belopp, för hvilket änd~ål år 1878 in
köptes guld till ett värde af Fmk 2,579,385: 79, befanns det 
nödigt att den 2 juli 1878 träffa af tal om ett kreditiv å Rmk 
5,000,000 med M. A. von Rothschild & Söhne i Frankfurt a/M. 
Men däraf lyftes endast Rmk 2,000,000 och äfven detta belopp 
återbetalades inom kort. 

Det dröjde länge innan ett verkligt tillfrisknande inom affärs
lifvet efter krisen på 1870-talet kunde iakttagas. Trävaruexpor
ten ville icke taga fart, då prisfallet på denna artikel, på sätt 
bankfullmäktige i en af sina berättelser framhålla, var "större 
och långvarigare, än genom någon beräkning kunnat förutses". 
Landets öfriga export var åter icke ägnad att fylla de luckor i 
dess tillgångar, som minskningen i trävaruexporten framkallat. 
Icke heller tillfördes landet ökadt kapital genom upptagandet . 
af utländska lån för statsverkets räkning. Än mindre sökte sig 
den utländska företagsamheten, såsom i början af 1870-talet, 
verksamhet äfven här. All företagsamhet var efter de före
gående misslyckade spekulationerna såsom förlamad. En ny 
bank, nämligen Wasa Aktie Bank, den tredje i ordningen af våra 
privatbanker, stiftades dock år 1879. Men i öfrigt såg man 
icke nämnvärda spår af lif och verksamhet inom affärsvärlden 
hos oss och behofvet af cirkulationsmedel var obetydligt. 
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Finlands Banks inhemska utlåning utgjorde: 

ultimo december 1880 Fmk 20,868,136 

" " 
1881 

" 
22,474,000 

" " 
1882 

" 
23,508,003 

" " 
1883 

" 
22,472,202 

" " 
1884 

" 
23,204,722 

G 

Sedelutgifningen höll sig vid fyratiofem millioner mark, be
hållningarna i utlandet och obligationsförrådet vid trettio a tret
tiofem millioner mark. 

Bekymren under 1870-talet i anledning af den öfverspeku
lation, som då ägde rum, lämnade nu plats för sträfvanden hos 
bankförvaltningen att, såsom det heter i bankfullmäktiges berät

. telse till 1885 års landtdag, "underlätta rörelsen genom att efter 
omständigheterna nedsätta såväl utlånings- som diskonträntan I( • 

Lägsta diskontot, som den 16 december 1875 från påföljande 
års ingång höjts från 4 % till 4 1/ 2 %, den 16 maj 1877 till 
5 % och den 18 december 1877 till 5 1/ 2 %, sänktes från 1880 
års ingång· til~ 5 %, och öfriga räntesatser nedgingo i samma 
förhållande. Den 28 augusti si~tnämnda år nedsattes diskontot 
yttermera till 4 % %. Ehuru året dårpå missväxt träffade stora 
delar af landet samt ökad import af spannmål däraf föranleddes, 
behöfde dock icke en förhöjning af räntan vidtagas. De spända 
förhållandena mellan Ryssland och England, hvilka år 1885 läto 
befara ett krigsutbrott {)ch som föranledde bankens styrelse att, 
liksom år 1877, vidtaga förberedande åtgärder för bankens flytt
ning till annan ort, visade sig vara af öfvergående art. Det år 
1880 fastställda diskontot af 4 1/2 % blef därför fortfarande gällande 
intill den 3 december 1886, då det yttermera sänktes till 4 %. 
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Den billigare penningtillgången verkade i sin mån upplif
vande på affärsverksamheten. Men förnämligast var det dock 
landets hufvudstad, som nu gjorde sina första ansatser att blifva 
storstad och därför tog det lediga kapitalet i anspråk. 

Med den rastlöshet, som där vid slutet af 1880-talet utveck
lades icke minst på den privata byggnadsverksamhetens område, 
bands det i rörelsen förefintliga kapitalet till och med i högre 
grad än penningställningen medgaf. Den jämförelsevis rikliga 
penningtillgången under senare hälften af åttiotalet sinade där
för ut, och vid ingången af 1890-talet stodo vi åter inför pen
ningknapphet och en kris, som dock icke var lika ödesdiger 
eller kräfde lika många och lika stora offer som den närmast 
föregående krisen. 

Krisen på 1870-talet var hufvudsakligen en trävarukris. Det 
var de dåliga trävarukonjunkturerna, som framkallade den, och 
det var till idkarna af trävaruhandteringen, hufvudsakligen ny
börjarna, som krisens verkningar sträckte sig. Nu vay det, 
som sagdt, byggnadsspekulationen i Helsingfors, som tog alla 
disponibla medel i anspråk, och det var också på detta om
råde, som krisen mest gjorde sig kännbar. 

Äfven några industriella verk råkade samtidigt i svårigheter. 
En rekonstruktion af dem visade sig nödig och ledde till afsedt 
resultat. 

Betänkligare var, att af tre nya privatbanker, som vid denna 
tid stiftades, nämligen N ylands Aktiebank, grundlagd år' 1887, 
samt Kansallis-Osake-Pankki och Aktiebolaget Helsingfors Folk
bank, stiftade år 1889, de två sistnämnda råkade i svårigheter. 
Kansallis-Osake-Pankki, som ett årtionde senare skulle träda i 
främsta ledet i bredd med våra två äldsta privatballker, hade 
utsträckt de beviljade krediterna utöfver hvad bankens resurser 
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medgåfvo 9ch var nära sitt obestånd, från hvilket den dock räd
dades genom att ledningen kom i andra händer. Helsingfors 
Folkbank åter var utsatt för bedrägeri från sin verkställande 
direktörs sida, men förlusten därpå och på de delvis oförsiktigt 
beviljade krediterna var icke större än att banken, om ock 
mödosamt och anspråkslöst, kunde fortfara med sin verksamhet, 
tills den år 1896 uppgick i den nybildade Privatbanken i Hel
singfors, aktiebolag. 

Finlands Bank, som öfver hufvud icke beviljade byggnads
krediter, var icke nu i samma mån som på 1870-talet invecklad 
i de företag, hvilka råkade i obestånd. Banken hade visserligen . 
rediskonterat en del af Kansallis-Osake-Pankkis portfölj. Men 
någon förlust behöfde Finlands Bank icke vidkännas eller ens 
befara på dessa rediskonteringar. 

Det starka penningbehofvet gjorde sig dock i sista hand 
kännbart äfven och icke minst för Finlands Bank, som mot 
slutet af 1880-talet nödgades i hög grad utvidga sin inhemska 
utlåning. Denna utgjorde: 

ultimo december 1885 Fmk 21,960,302 

" II 1886 
" 

21,989,684 

" " 
1887 

" 
27,673,124 

" " 
1888 

" 
29,986,943 

" " 
1889 

" 
30,858,984 

" " 
1890 

" 
41,447,347 

Sedelutgifningen, som under åren 1885 och 1886 visat en ned
gående tendens och ultimo december 1886 hade sjunkit till Fmk 
39,967,869 samt den 31 mars 1887 yttermera till Fmk 39,275,141, 
gick efter nämnda tid starkt uppåt. I mars 1890 nådde den 
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·talet Fmk 57,293,967, för att dock sedan något nedgå. Den 31 
december 1890 utgjorde den Fmk 52,498,607. 

Bankens utländska valutor utgjorde ultimo december 1885 
Fmk 26,505,618 samt vid samma tid år 1890 Fmk 26,719,652. 
De hade sålunda icke hållit jämna steg med den stegrade sedel
utgifningen, utan denna uteslutande fått sin motsvarighet i ökad 
inhemsk utlåning. 

PenningstälIningen hos oss rönte inverkan af den samtidigt 
utbrutna Baringska krisen och den penningknapphet, som rådde 
på den utländska penningmarknaden. Denna åter var åtföljd af 
ett prisfall på trävaror, som, enligt bankfullmäktiges berättelse 
till 1891 års landtdag, föranledt, "att denna landets viktigaste 
exportvara under senaste seglationsperiod i endast ringa mån 
kunnat afyttras och nu fortfarande binder ett kapital, som kan 
uppskattas till tjugu millioner mark, medan samtidigt farhågan för 
en förestående förhöjning af tullsatserna uppdrifvit importen af en 
del t;!tländska varor med några millioner mark utöfver det normala ie • 

Det var jämförelsevis små summor, som det ännu vid denna 
tid, som dock är så nära vår, rörde sig om. Men med sin till 
endast Fmk 96,617;322: 17 uppgående bilans ägde Finlands 
Bank icke den spänstighet, som behöfdes för att möta de steg
rade behofven. Banken upptog därför ett lån från statsverket 
till belopp af fem millioner mark för att, såsom det heter i 
den åberopade berättelsen af bankfullmäktige, trygga "bankens 
förmåga att, så vidt på den ankommer, tillgodose det genom 
ofvan antydda omständigheter temporärt stegrade kreditbehofvet". 
Lånet beviljades den 27 november 1890 och tillhandahölls ban
ken i utländska valutor, vid hvilket förhållande bankens förråd 
häraf, i stället för att nedgå, kunde, på sätt ofvan framhållits, 
hållas oförminskadt. 
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Statsverkets ställning hade blifvit så god att denna interven
tion icke beredde detsamma några svårigheter. Dess inkomste:, 
i all synnerhet tullarna, hade nämligen år från år stigit, så att 
de icke allenast medgåfvo en betydlig ökning af utgifterna sär
skildt för offentliga arbeten af olika slag, utan därjämte årliga 
öfverskott uppstodo, hvilka till en del placerades i utländska 
obligationer. Samtidigt och ehuru äfven skattemedel användes 
till järnvägsbyggnader och därmed en större del af kapitalbild
ningen, än hvad i ett kapitalfattigt land som vårt varit tillrådligt, 
kom att undandragas affärsverksamheten, upptogos utländska lån 
för påskyndandet af järnvägs anläggningarna. Under 1880-talet 
hade vi att i detta afseende glädja oss åt en ständigt förbättrad 
kredit till vikande räntesatser. År 1880 öfvertog von Rothschild 
i Frankfurt am Main jämte Finlands Bank till 99 % ett 4 % % lån 
å 7,374,000 riks mark för konvert~ring af 1868 års 6% lån. År 
1882 afslöts återigen med von Rothschild och Finlands Bank ett 
lån å 8,100,000 riksmark för inlösen af den ryska andelen af peter
burgska banan. Räntefoten var 4 %; öfvertagningskursen 94 %. 
År 1886 afslutades likaledes med von Rothschild och Finlands 
Bank ett 4 % lån, denna gång med en kapitalrabatt af endast 
0,S6 %. Lånet var afsedt hufvudsakligen till konvertering af 
1862 års 4 % % lån. Beloppet utgjorde 14,256,000 riksmark. 

En låneoperation af större omfattning ägde rum år 1889. 
Räntefoten hade nu nedgått till 3 1/ 2 0J0, och kapitalrabatten var 
dock icke högre än 5 Ofo. Lånebeloppet utgjorde 32,886,000 riks
mark. I det konsortium, som öfvertog lånet, ingingo äfven nu 
Finlands Bank och von Rothschild i Frankfurt am Main, men 
S. Bleichröder och Direction der Disconto-Gesellschaft i Berlin 
hade ko~mit till. Lånet anvisades främst till konvertering af 
1874 och 1881 års 4 % % lån. En del af lånet blef dock öfrig 
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för järnvägs byggnader, och statsverket, som sålunda icke sak
nade disponibla medel, kunde, som sagdt, utan svårighet lämna 
banken det nämnda provisoriska lånet å fem millioner mark. 

Bankens styrelse hade den 17 mars 1890 funnit sig föran
låten att höja sitt lägsta diskonto, hvilket alltsedan den 3 de
cember 1886 bibehållits vid 4 %, till 4 % %. Den 17 november 
1890 . höjdes det lägsta diskontot yttermera till 5 % och den 
1 december 1891 till 5 1/ 2 %. 

Penningläget, som, på sätt bankfullmäktige framhållit, lättats 
genom den af statsverket lämnade försträckningen, försämrades 
ånyo genom att missväxt i stora delar af landet inträffade åren 
1891 och 1892. Importen af säd tog, såsom bankfullmäktige i 
sin berättelse till 1894 års landtdag framhålla, ett betydande 
kapital i anspråk, och då det var att befara, att Finlands Banks 
metalliska valuta i följd däraf komme att i betänklig grad redu
ceras, samt lånet från statsverket förföll till betalning den 1 de
cember 1892 och en prolongation däraf icke var att, påräkna, 
emedan statsverkets tillgångar togos i anspråk för undsättnings
åtgärder, fann bankens styrelse nödigt att, efter det regeringens 
bifall därtill utverkats, under hösten 1892 för bankens räkning 
upptaga ett kreditiv i utlandet till belopp af tio millioner mark. 
Härigenom blef det möjligt att .upprätthålla rörelsen utan att in
draga tidigare beviljade krediter, hvilket under då rådande för
hållanden skulle vållat ekonomiska rubbningar och försvårat den 
affärskris, som ej mer kunde förebyggas. 

Den i utlandet sålunda kontraherade krediten å tio millioner 
mark behöfde endast till en ringa del tagas i anspråk. Däraf 
användes nämligen icke mer än 80,000 pund sterling och 600,000 
kronor. Redan i berättelsen till 1894 års landtdag kunde full
mäktige anmäla, att kreditivet blifvit uppsagdt. Bankfullmäktige 
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framhöllo i berättelsen, att det föregående årets skörd i allmän
het utfallit väl samt att detta förhållande i förening med mejeri
rörelsens raska utveckling medfört någon ljusning i de tryckta 
förhållandena. Bankens ställning hade under tiden blifvit vä
sentligen lättare. 

Den inhemska utlåningen utgjorde: 

ultimo december år 1891 

" " 
lJ 1892 

" 
september" 1893 

Fmk 11,543,301 

" 39,279,203 
" 33,762,247 

Sedelutgifningen hade vid utgången af år 1893 nedgått till 
Fmk 44,440,169. De utländska valutorna, som ultimo septem
ber år 1892 sjunkit till Fmk 17,765,269, hade vid samma tid 
år 1893 ökats till Fmk 23,388,273. 

Bankens styrelse såg sig därför i tillfälle att den 2 decem
ber 1893 nedsätta sitt lägsta diskonto till 5 %, 

Siffrorna vid bokslutet för året voro dock åter oroande. De 
u~ländska valutorna hade ånyo nedgått och' utgjorde endast 
Fmk 18,085,411. Den inhemska utlåningen hade samtidigt sti
git till Fmk 37,513,398. 

Men på hösten 1894 och än mer året därpå förändrades 
ställningen och en varaktig förbättring inträdde. Verkningarna 
af krisen visade sig denna gång snart öfvergående och lämnade 
plats för en lifaktighet och en ekonomisk utveckling, sådan vi 
icke förut iakttagit hos oss. 

251 



Den utländska penningmarknaden, som alltsedan den Ba
ringska krisen varit knapp och låtit äfven erfarna finansmän 
uttala den meningen, att en återgång till billiga räntesatser icke 
inom en öfverskådlig framtid var att emotse, blef med ens rik
lig. Ännu vid tiden för 1894 års landtdag, då regeringen be
myndigades att upptaga ett nytt järnvägslån, voro utsikterna 
långtifrån goda, om också en högre räntesats än 4 % icke an
sågs "kunna ifrågakomma. II Men påföljande år, då lånet upp
lades, hade penningläget förbättrats därhän, att räntefoten blef 
densamma som, år 1889 eller 3 % % och kapitalrabatten endast 
2 % %. Lånebeloppet utgjorde 18,000,000 francs. 

Det var Credit-Lyonnais-gruppen, företrädd af Stockholms 
Enskilda Banks verkställande direktör K. A. Wallenberg, som 
härmed första gången uppträdde såsom vår långifvare och som 
jämväl skulle öfvertaga våra följande lån, nämligen 1898 års lån 
å 55,000,000 francs, räntefoten 3 %, kapitalrabatten 4,40 0J0, 1901 
års lån å 25,000,000 francs, räntefoten stegrad till 3 1/ 2 %, kapi
talrabatten till 8%, samt 1903 års lån å 10,000,000 francs, ränte
foten 3 % % och kapitalrabatten 7 OJa. 

Äfven andra låntagare än statsverket, främst Finlands Hypo
teksförening, funno nu afnämare för sina obligationer på den 
utländska marknaden till förmånliga villkor. För det 4 \'2 % lån, 
som. föreningen, såsom ofvanför omtalats, upptog vid tiden för 
myntreformens genomförande, hade betingats en kapitalrabatt af 
18 Ofo. Därefter hade föreningen år 1884 upptagit ett 4 1/2 % lån 
å 11,999,745 riksmark ti~ i det närmaste pari. Följde så, år 
1886, ett 4 % lån å 7,800,300 riksmark till kurs 99 och nu, år 
1895, ett 3 1/ 2 % lån å 6,075,000 riksmark till kurs 98 1/ 2, 

Samma år stiftades Aktiebolaget Städernas i Finland Hy
potekskassa. Ehuru det nya företagets aktiekapital till en början 
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utgjorde endast Fmk 1,500,000, lyckades det att redan'1895 pla
cera 12,150,000 riksmark af dess 4 % obligationer i 'Tyskland 
till parikurs eller en obetydlighet därunder. Medlen utlånades 
emot inteckning i stadfastigheter, hufvudsakligen i' Helsingfors. 
Motsvarande belopp inbetalades till offentliga kassor och ban
ker i likvid för de lån dessa beviljat mot samma säkerheter. 
Samtidigt inrättade såväl Föreningsbanken som Nordiska Aktie
banken fastighetsafdelningar med enahanda program som Stä
dernas Hypotekskassas och upptogo obligationslån i utlan~et å 
sammanlagdt Fmk 20,403,237. Resultatet blef en synnerligen 
riklig penningtillgång. God årsväxt samt förmånliga konjunktu
rer för våra exportartiklar bidrogo till att yttermera stärka ställ
nmgen. 

Den häraf uppammade affärsverksamheten gaf sig nu, lik
som under den lifliga trävaruexporten på 1870-talet, tillkänna 
icke så mycket i, en ökning af bankens inhemska utlåning, som 
i en stegring af dess utländska valutor. 

Finlands Banks inhemska utlåning utgjorde: 

ultimo december år 1894 Fmk 32,649,719 

" " " 
1895 

" 
31,666,567 

" " " 
1896 

" 
34,300,745 

" " " 
1897 

" 
38,032,831 

Bankens utländska valutor hade samtidigt att uppvisa föl-
jande siffror: . 

ultimo december år 1894 Fmk 31,277,457 

" " " 
1895 

" 
47,141,243 

" " " 
1896 

" 
52,853,195 

" " " 
1897 

" 
58,760,170 
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Sedelemjssionen steg i lika grad. . Den utgjorde: 

ultimo december år 1894 Fmk 49,051,195 

" " " 
1895 

" 
56,339,057 

" " " 
1896 

" 
64,023,490 

" " " 
1897 

" 
71,492,753 

Finlands Bank sänkte sitt lägsta diskonto den 9 februari 1895 
till 4 1/ 2 % och den 3 oktober samma år till" 4 %. 

Det var icke byggnadsverksamheten i Helsingfors, som nu 
tilldrog sig hufvudintresset. Den fortgick visserligen alltjämt i 
tilltagande skala och fick sin motsvarighet äfven i öfriga städer. 
Men dess inverkan på penningmarknaden var icke vidare den
samma som förut, då numera åtminstone en del af byggnadskost
naden genom Städernas Hypoteks~assa och de nämda banker
nas fastighets af delningar indrogs från utlandet. 

I stället trädde i främsta rummet på den ekonomiska dag
ordningen inrättandet af nya banker och emissionen af nya aktier 
i de redan existerande. På den förutnämnda Privatbanken i 
Helsingfors, aktiebolag, stiftad år 1896, följde Åbo Aktiebank 
samma år samt Tampereen Osakepankki år 1898. Privatbanker
nas egna fonder och reservfonder, som ännu år 1895 utgjorde 
endast något mer än tjugusex millioner, hade år 19qO stigit till 
öfver femtio millioner mark. Men framför allt var det grundläg
gandet af nya industriella företag, i synnerhet på pappersindustrins 
område, och utvidgandet af de redan förefintliga, som tog ökadt 
kapital i anspråk. Jämväl de industrier, som arbeta hufvudsak
ligen för den inhemska marknaden, såsom textilfabrikerna och 
sockerbruken, sågo sig föranlåtna att för tillfredsställande af den 
stegrade konsumtionen utvidga sina verk, och nya tillkommo. 
Statsverket var genom den förmånliga utländska upplåningen 
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i tillfälle att fortsätta järnvägsbyggandet i allt större utsträckning. 
Och med de rikliga resurser, som numera till följd särskildt af 
stegrade tullinkomster stodo statsverket till buds, skred rege
ringen till utförandet äfven af andra offentliga arbeten i olika 
delar af landet. De enskilda följde det af regeringen gifna 
exemplet. Öfverallt rådde en företagsamhet som aldrig till
förne. Äfven några privata järnvägar ble~vo nu anlagda. 

Det var arbetslust på alla områden och det så mycket mer 
som de politiska förhållandena, hvilka i början af 1890-ta~et tedde 
sig hotande, däremot under de första åren efter vår nuvarande 
monarks tillträde till regeringen antogo en lugnare karaktär. 

Men på goda år följa städse dåliga, på riklig penningtillgång 
knapphet på penningar och tyvärr på en välsignelsebringande 
politik ofta dess motsats. Så blef förhållandet äfven nu. 

Det var för visso icke någon lätt uppgift, som förelåg Fin
lands Bank under den tid, som stundade mot slutet af 1890-
talet. Den lifliga företagsamheten under de närmast föregående 
åren, ökad konsumtion, värdestegring på fastigheter och aktier 
samt förhöjda pris på förnödenheter och tjänstbarheter samver
kade till en föl-sämring af penningläget. 

Diskontot höjdes den 20 oktober 1896 till 4 % %, den 17 
oktober 1898 till 5 %, den 4 oktober 1899 till 5 % % och den 
28 i samma månad till 6 %. Den förhöjning, som sålunda ut~ 
tagits i flere steg, var icke öfvergående, utan blef beståndande 
intill den 18 september 1901. 

Om man bortser från en öfverdrifven spekulation i aktier, 
hvilken redan då kräfde och långt efteråt yttermera skulle kräfva 
sina offer, hade företagsamheten på 1890-talet lyckligtvis öfver 
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hufvud varit sund. Flere af de nya affärsföretagen hade väl till 
en början att kämpa med svårigheter och i all synnerhet med 
brist på rörelsekapital. Men de visade sig längre fram vara fullt 
lifskraftiga, och hvarken Finlands Bank eller privatbankerna hade 
att från denna tid anteckna förluster af någon betydenhet. Un
dantag från denna regel gjorde dock en år 1897 st~ftad ny bank, 
Maanviljelyspankki. Såväl själfva banken som flertalet af de 
affärer, hvilka af densamma under dess endast fyraåriga tillvaro 
finansierades, råkade på obestånd. Men banken hade icke hunnit 
nå större utsträckning, än att följderna af dess fall kunde be
gränsas till dess aktieägare och kundkrets, utan att affärslifvet i 
öfrigt berördes däraf. Dock var själfva det faktum, att en bank 
hos oss inställt sina betalningar, ägnadt att väcka bekymmer, 
och när det sed~ visade sig, att icke allenast aktiekapitalet helt 
och hållet var förloradt, utan äfven insättarna i banken skulle 
gå miste om en betydande del af insatserna, kunde detta icke 
undgå att framkalla oro. Men inom kort var förtroendet åter
ställdt, och affärslifvet gick åter sin jämna gång. Bland de affä
rer, som startades af den ifrågavarande banken, må nämnas 
Nykarleby Aktiebank, grundlagd år 1899. 

Regering och folkrepresentation åtogo sig icke någon an
svarighet för den insolventa bankens förbindelser: Om också 
utgiften icke. hade varit större än att statsverket väl kunnat 
bära den, så hade därmed allmänhetens uppfattning om rege
ringens och bankernas ömsesidiga ställning helt och hållet för
ryckts samt hva~je nytt bankföretag, med huru litet kapital och 
huru föga vederhäftig förvaltning som helst, kunnat påräkna 
allmänhetens förtroende. Gagnet af att genom en sådan inter
vention återställa det för tillfället rubbade förtroendet hade icke 
motvägt skadan af att statsverket sålunda faktiskt hade åtagit 

256 



sig en ansvarighet för bankerna, för hvilken det icke äger de 
nödiga förutsättningarna och kontrollmöjligheterna. 

Men i stället väcktes förslaget, att landets öfriga privat
banker skulle öfvertaga Maanviljelyspankkis depositionsbevis 
till sjuttiofem procent af nominalvärdet samt å detta belopp 
utfärda egna depositionsbevis. Denna plan fick dock icke till
räcklig anslutning, utan banken försattes i konkurs. Det visade 
sig sedan, att ställningen var så dålig, att inga räddnings
åtgärder kunnat hafva utsikt till framgång. Hela aktiekapi
talet gick förloradt och därutöfver mer än fyratio procent af 
oprioriterad inlåning. 

Redan från början hade Maanviljelyspankki utsträckt sin utlå
ning i sådan omfattning, att den såg sig hänvisad till att söka 
kassaförstärkning i Finlands Bank, som äfven beviljade banken 
en rediskonteringskredit till belopp af en och en half million 
mark. Därut~fver innehade Finlands Bank af Maanviljelys
pankki endosserade utländska växlar, mest lydande å rubel till 
ett belopp af något öfver en million mark, samt kassakreditivför
bindelser och reverser mot pant af värdepapper, å åttahundratu
sen mark, hvariämte Finlands Bank hade belånat Maanviljelys
pankkis till enskilda personer utfärdade depositionsbevis å 
sammanlagdt ungefär en million sexhundratusen mark, hvilka 
depositionsbevis sedan delvis befunnos vara utställda enkom för 
att banken sålunda genom förmedling af enskilda personer 
skulle få ökadt rörelsekapital. Finlands Banks förlust belöpte 
sig till inemot en half million mark. 

Samtidigt med Maanviljelyspankkis fall och de därigenom för
orsakade svårigheterna inträffade, år 1899, missväxt med däraf 
följande ökad spannmålsimport. Under den närmast följande ti
den hade exporten att arbeta med försämrade konjunkturer till 
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följd af den kris, som 1901 utbröt i Tyskland och där tog sig 
uttryck i Leipziger Banks och några andra penninginstituts fal
lissement. Finlands Banks styrelse hade år 1899 på hösten in
gått till regeringen med en framställning, att statsver~et, då 
upptagandet af ett kreditiv i utlandet för bankens räkning icke 
under dåvarande förhållanden ansågs böra ifrågakomma, skulle 
till penningställningens lättande öfverlämna statsverket tillhöriga 
utländska valutor till bankens förfogande. Denna framställning 
bifölls och i början af år 1900 emottog banken af statsverket 
utländska valutor, motsvarande sju millioner finska !Dark, på ett 

. års tid, hvilken dock sedermera förlängdes till år 1902. 

Härigenom blef penningtillgången mindre knapp, och på 
hösten år 1901 samt i synnerhet i början af år 1902 visade det 
sig, att bankernas, såväl Finlands Banks som privatbankernas, 
ställning förbättrats, så att, enligt hvad bankutskottet vid 1904 
-1905 års landtdag framhöll, några af de större privatbankerna, 
som hade att uppvisa ovanligt stora kassareserver, köpte ut
ländska valutor från Finlands Bank "för att sålunda ernå helst 
någon ränta på.kassaöfverskott, för hvilka lämplig placering uti 
hemlandet icke kunnat finnas". 

Den 18 september 1901 såg sig banken i tillfälle att ned
sätta sitt lägsta diskonto till 5 1/ 2 % och den 8 februari 1902 

till 5 %. 

Vid denna tid hade den försämring af Finlands förhållanden 
till kejsardömet inträdt, som varit och fortfarande är känneteck
nande för vårt politiska läge. Trots dessa förvecklingar visade 
det sig visserligen möjligt att på den franska marknaden upp-
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taga de förutnämnda lånen af åren 1901 och 1903. Äfven 
Finlands Hypoteksförening upptog år 1902 i Tyskland till 4 % 
ett lån å Rmk 12,798,000 och samma år äfvensom året därpå 
upptogas utländska lån äfven af några stadskommuner och Stä
dernas i Finland Hypotekskassa. Men därmed var den under 
den föregående tiden regelbundet anlitade utvägen af utländsk 
kredit för flere år framåt stängd. 

Under sådana förhållanden kunde en nedsättning af bankens 
räntesatser icke ifrågakomma, utan det år 1902 fastställda dis
kontot blef bestående, om ock i maj 1902 räntesatserna för lån 
och kassakreditiv nedgingo med en haH procent. 

Från den närmaste följande tiden är att anteckna utbrottet 
år 1904 af det rysk-japanska kriget, hvars inverkan på. vårt 
ekonomiska lif, så aflägsen som krigsskådeplatsen var, icke kan 
anses hafva varit af betydelse. 

Men däremot var det politiska trycket mer förlamande än 
under föregående eller efterföljande tid. Bankutskottet vid nyss
nämnda landtdag antyder till och med att pengar, om också 
icke i någon stor utsträckning, uttogos från bankerna i Finland, 
för att öfverflyttas till svenska banker. 

Efter krigets afslutande inträdde på hösten år 1905 en 
förändring i våra politiska förhållanden. 

Den politiska storstrejken, som då inträffade, lämnade icke 
heller Finlands Bank helt och hållet oberörd. Enligt hvad bank
fullmäktiges protokoll i denna sak innehålla, sammanträdde 
bankfullmäktige den 31 oktober för att öfverlägga angående 
"de åtgärder som i anseende till i staden rådande abnorma 
förhållanden kunde vara af nöden beträffande bankens verk
samhet, och för dess säkerhet". Därvid anmälde direktionens 
ordförande, att bankens samtliga tjänstemän för direktionen 
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tillkännagifvit sin önskan att ansluta sig till den pågående all
männa politiska strejkrörelsen samt 'i sådant afseende hemställt 
om bankens stängning för en tid af tre dagar. Emell~rtid 

kunde direktionen för sin del icke förorda ett dylikt inställande 
af bankens verksamhet, då Finlands Bank, enligt direktionens 
uppfattning, borde, där ej oöfvervinneliga hinder mötte ,eller 
bankens säkerhet genom rörelsens fortsättande äfventyrades, 
fullgöra sina förbindelser och bereda affärsvärlden tillfälle att 
likvidera sina transaktioner med banken. Likväl ansåg direk
tionen skäl förekomma att under några dagar inskränka ban
kens verksamhet till de oundgängligaste transaktionerna. Under 
pågående sammanträde, klockan 1 e. m., erfors emellertid, att 
samtliga privatbanker i staden stängts, och "då rörelsens fort
sättande syntes kunna äfventyra bankens sakerhet och jämväl 
det elektriska ljuset slocknade", beslöto bankfullmäktige "att 
banken skulle stängas för i dagll. Påföljande dag, den 1 no
vember, klockan 9,30 f. m., sammanträdde bankfullmäktige ånyo 
och emottogo af direktionens ordförande det meddelandet, att 
samtliga privatbanker i staden komme att under dag~ns lopp 
hållas stängda. Bankfullmäktige beslöto, "att, enär öppenhållan
det' af Finlands Bank allena kunde äfventyra bankens säkerhet 
och något trängande behof för i dag af ett dylikt öppenhål
lande icke förelåg, banken skulle hällas stängd under, denna 
dagll. Påföljande dagar, den 2 och 3 november, hölls banken 
däremot öppen klockan 12-2' "i anseende till den något lug
nare stämningen i staden II , men den 4 november funno bank
fullmäktige åter nödigt stänga den "med afseende å det kritiska 
läget i staden och för undvikande af demonstrationer mot ban
kenll . Den 5 november kunde bankful1mäktige besluta "att då 
ett nådigt manifest, afsedt att tillmötesgå fordringarna på den 
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lagliga ordningens återställande, enligt hvad kändt var, komme 
att i dag publiceras och strejkrörelsen i anledning deraf antag
ligen skulle upphöra, denna dag och hädanefter hålla banken 
öppen under de vanliga banktimmarna Ii. 

Så förhoppningsfull som framtiden, efter det politiska om
slaget på hösten 1905, tecknade sig för· vårt land, hade det icke 
varit någon svårighet att erhålla utländsk kredit, .hvaraf landet 
onekligen hade behof, om icke den utländska penningmarknaden 
varit så ansträngd, att en emission af finska obligationer till skä
liga villkor icke kunde ifrågakomma. Sedan krisen öfvervunnits 
och kapitalisterna i u~andet hunnit vänja sig såväl vid våra po
litiska förvecklingar som vid den för dem till en början främ
mande omgestaltningen af vår representation, synes man efter
hand kommit till insikt om att den ekonomiska utvecklingen hos 
oss trots allt fortskridit i de förra solida banorna samt att landet 
fortfarande är förtjänt af.kredit. Äfven nya marknader, nämligen 
den engelska och, för våra fastighetsbankers obligationer, den 
schweiziska Silmt, om ock i mindre mån, den holländska hafva 
öppnat sig för oss. Till följd af de återigen försämrade politiska 
förhållandena, men äfven och kanske mer för de högre ränte
satserna på den utländska penningmarknaden hafva vi dock icke 
vidare såsom på 1890-talet kunnat upplägga lån till 3 % och 
3 1/ 2 % med en jämförelsevis ringa kapitalrabatt, utan tvungits 
att öfvergå till typen 4 1/ 2 % och likvisst fått vidkännas en större 
kapitalrabatt än i början af 1870-talet, då denna räntetyp senast 
förekom. Det första och tillsvidare enda lån, statsverket uppta
git sedan 1903, nämligen ett lån år 1909 å 1,800,000 pund ster
ling, löper med 4 1/ 2 % ränta och emissionskursen var 92 1/ 2, 

Af det ofvanstående framgår, att en tid af nära fem år för
gick, utan att utländsk kredit af oss kunde tagas i anspråk, och 
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då den ryska regeringen samtidigt ställde och genomdref kraf 
på utbetalning från Finlands statskassa af flere tiotals millioner 
mark för ryska militära behof, är det naturligt, att penningtill
gången blef knapp, helst industrin fortfarande gick framåt samt 
likaså icke blott hufvudstadens, utan numera äfven öfriga stä
ders tillväxt tog betydande kapital i anspråk. 

Vid utgången af år 1907 och under förra hälften af år 1908 . 
var ställningen så ansträngd, att banken, under intryck tillika 
af den samtida penningkrisen i utlandet, såg sig nödsakad att 
den 26 februari 1907 höja sitt sedan år 1902 gällande lägsta 
diskonto af 5 % till 5 1/ 2 %, den 5 november till 6 % och den 
26 i samma månad till 6 % % samt att i april 1908, liksom vid 
1890 års kris, af tala om en utländsk kredit å tio millioner mark. 
Denna gång kom krediten likväl alls icke till anVändning, men 

,kännedomen om att banken sålunda stärkt sina tillgångar ver
kade lugnande på allmänheten och bidrog till att förtroendet 
återvände. I utlandet hade räntesatserna nedgått redan på nyåret 
1908, och äfven Finlands Bank kunde längre fram på året, den 
7 augusti, nedsätta sina räntesatser med en half procent och den 
19 september samma år med likaledes en half procent. Men 
därmed hade diskontot dock icke kommit lägre än till 5 1/ 2 %, 
och först den 24 april 1909 kunde yttermera en sänkning äga 
rum till 5 %. Sistnämnda år upptogo särskilda stadskommuner 
och fastighetsbanker utländska obligationslån till inemot sextio 
millioner mark. 

Bankens diskonto höjdes åter den 15 december 1910 till 
5 % % för att dock redan den 18 februari 1911 nedgå till 5 % 
och den 16 maj samma år till 4 1/ 2 OJa. Den närmaste anled
ningen till sistnämnda sänkning af diskontot var den att Hel
singfors stad upptagit ett utländskt lån på tjugufem millioner 
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mark, Åbo stad ett lån på sju millioner mark samt Städernas 
Hypotekskassa äfvensom Föreningsbanken och Nordiska Aktie
banken för sina fastighetsafdelningar lån å sammanlagdt trettio
fem millioner mark. 

Den penningknapphet och de höga räntesatser, som hos oss· 
öfver hufvud varit rådande alltsedan år 1898, på samma gång 
den utelöpande sedelmängden varit större än under föregående 
perioder, sammanstår med det märkliga faktum, att efter 1890~ 
talets lifliga företagsamhet något bakslag icke ägt rum i den 
meningen, att värden, aflöningar m. m. skulle nedgått. Tvärtom 
hafva värdel).a såväl för stads- som landsfastigheter och af de 
sistnämnda enkannerligen skogsfastigheterna gått uppåt, och 
detsamma gäller om hyror samt prisen för förnödenheter och 
arbetslöner. 

Hvarken penningknappheten eller osäkerheten i fråga om 
framtiden har hindrat land och folk att fortgå på den ekono
miska och sociala utvecklingens väg. Jordbruket har gjort be
tydande framsteg. Menige mans ställning har höjts såväl i 
städerna som på landet. Allt vittnar om att välmågan stigit, 
trots det politiska trycket eller måhända till någon del äfven 
till följd af den ökade lifaktighet, som detta tryck jämte andra 
samverkande omständigheter framkallat. Icke heller på industrins 
område har man, såsom under de gifna förhållandena kunnat 
befaras, inskränkt sig till ett fullföljande eller en k?nsolidering 
af hvad redan tidigare påbörjats eller planlagts, utan nya indu
strier hafva . grundlagts, de förut bestående utvidgats. Tvenne 

, privatbanker hafva tillkommit, nämligen Suomen Kauppapankki 
och Landtm~nabanken, hvarjämte följande penninginstitut, som 
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icke äro att beteckna såsom banker i ordets vanliga bemär
kelse, trädt i verksamhet, nämligen: Aktiebolaget Andelskas
sornas Centralkreditanstalt, Fastighetsbanken i Finland, aktiebo
lag, Sparbankernas Centralaktiebolag .. och Centrallånekassan för 
Finlands stads- och landskommuner, aktiebolag. 

Att det ekonomiska lifvet hos oss fortfarande raskt utvecklat 
sig, framgår äfven af statistiska uppgifter. På det område, som 
står vårt ämne närmast, nämligen privatbankernas och sparban

. kernas, är den starka utvecklingen under de senaste årtiondena 
särskildt i ögonen fallande. Privatbankernas eget kapital var år 
1910 sex gånger, depositionerna i det närmaste sex gånger, insätt
ningarna i sparbankerna mer än fem gånger större än år 1890 och 
vid jämförelse med motsvarande tal vid periodens början fram
träder utvecklingen än tydligare. Privatbankernas aktiekapital och 
reservfonder, sammanlagda, utgjorde i runda tal år 1865 endast 
tre millioner, år 1890 tjuguen millioner, år 1910 etthundratjuguen 
millioner mark; depositionerna år 1865 sexton millioner, år 1890 
etthundratvå millioner, år 1910 femhundrasjuttioåtta millioner 
mark. Insättningarna i sparbankerna, som hos oss intaga ett långt 
mer framskjutet rum än postsparbanken med dess efter tjugufem
årig verksamhet till sju millioner mark uppgående insättnings
belopp, öfverstego år 1910 tvåhundratjuguåtta millioner mark. 
Motsvarande belopp utgjorde år 1865 fyra och en half million, år 
1890 fyratioen millioner mark. Sparbankernas' egna fonder, be
träffande hvilka uppgifter från tidigare år saknas, utgjorde år 
1885 tre och en half million, år 1890 fem millioner och år 1910 
tjugutvå millioner mark. 
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Lifförsäkringsbolagen hafva att uppvisa en motsvarande steg-
o 1.; 

ring af sina siffror. Ar 1881 upptages vårt första inhemska 
lifförsäkringsbolag Kalevas och de här opererande utländska 
bolagens sammanlagda försäkringsbelopp till endast åtta millio
ner mark. År 1891 hade beloppet stigit till etthu~drafem millio
ner mark, däraf ungefär hälften i utländska bolag. År 1910 var 
försäkringsbeloppet i de inhemska bolagen fyrahundrasjuttionio 
millioner, i de utländska sjuttionio millioner mark. 

Brandförsäkringarnas belopp, som för tio år sedan utgjorde 
endast ettusenåttahundrafemtiosex millioner, uppgick år 1910 
till tretusentvåhundranittio millioner mark, däraf tvåtusenfyra
hundra millioner mark i ömsesidiga bolag och brandstodsför
eningar, sexhundra millioner mark i inhemska aktiebolag och 
tvåhundraåttio millioner mark i utländska bolag. 

Statsjärnvägarnas' längd, ännu år 1870 endast inemot fem
hundra, kilometer D.led en anläggningskostnad af fyratiotvå millio
ner mark, uppgick år 1890 till i det närmaste ettusenniohundra 

, kilometer med en anläggningskostnad af etthundrafyratiotre mil

lioner mark och år 1910 till tretusevtrehundrafemtio kilometer 
,med en anläggningskostnad af fyrahundratvå millioner mark. 
Bruttoinkomsten har från sexhundratrettiotusen mark i medeltal 
åren 1863-1870 stigit till tretton millioner sexhundratusen mark 
i medeltal åren 1891-1895 och fyratio och en haH million mark 
i medeltal åren 1906-1910. 

Industrin har hållit jämna steg med den öfriga utvecklingen. 
För att endast nämna pappersbruken och träsliperierna, nu om
kring sextio till antalet, hafva fyratio af dem tillkommit efter år 
1890. Exporten af trämassa, år 1895 endast nitton millioner 
kilogram, steg, år 1911 till fyratiosju millioner kilogram. Ex
porten af papp har under samma tid stigit från sexton till fyratio-
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SJU millioner kilogram, cellulosaexporten från två millioner till 
sextiosju millioner kilogram, pappersexporten från aderton millio
ner till etthundratjugutre millioner kilogram. 

För att dessa ~iffror skola kunna rätt värdesättas, må slutli
gen anföras, att landets folkmängd år 1868 uppgick till en million 
sjuhundratusen personer, år 1910 till något öfver tre millioner 
personer. 

Då behofvet af sedlar icke ökas i samma mån som den eko
nomiska utvecklingen förkofras, utan under en följd af år till 
och med kan förbli oförändradt, ligger det i sakens natur att 
Finlands Bank, så stark som förmögenhetens tillväxt och privat
bankernas, liksom sparbankernas utveckling hos oss varit, icke 
kl.!-nnat på den inhemska utlåningens område bibehålla den här
skande ställning som förut obestridt tillkom banken. Vid utgån
gen af år 1867 var Finlands Banks inhemska utlåning Fmk 
23,653,166, den enda då existerande privatbankens, Förenings
bankens, Fmk 17,451,311. År 1910 hade Finlands Banks utlå
ning stigit till Fmk 92,275,763, privatbankernas och sparban
kernas till Fmk 876,162,149. Men, på sätt bankutskottet vid 
landtdagen framhållit, kan Finlands Bank icke desto mindre full
följa sin uppgift att "upprätthålla stadga och ~äkerhet i landets 
penningväsende samt att befordra och underlätta penningomsätt
ningen i landet", om blott banken under goda konjunkturer 
håller betydande tillgodohafvanden i utlandet, för att under tider 
af kris och knapp penningtillgång taga dem i anspråk. Det är 
äfven detta mål bankens förvaltning alltmer medvetet eftersträf
vat, på samma gång den äfven ökat bankens guldkassa från det 
i reglementet utsatta minimibeloppet tjugu millioner mark till 
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trettiofem millioner mark. Så höga som räntesatserna i utlandet 
öfver hufvud hållit sig, har en ökning af de utländska tillgodo
hafvandena kunnat äga rum, utan att därför berättigade kraf på 
vinst af bankens rörelse åsidosatts. Tidigare var förhållandet i 
detta afseende ett annat. Den ränta, banken kunde tillgodo
räkna sig på sina utländska tillgodohafvanden, var i synnerhet 
hos en del ombud föga betydande, och det var då äfven mer än 
nu påbjudet af förhållandena att placera en afsevärd del däraf i 
obligationer. Bankens förråd af obligationer, som tidigare öka
des hufvudsakligen därigenom, att banken behöll en afsevärd 
del af sin anpart i särskilda utländska låneemissioner, i hvilka 
den konsortialiter deltog, har på senare tid däremot· hållits 
tämligen oförändradt mellan tjugu och tjugufem millioner mark, . 
medan behållningen hos de utländska ombuden i väsentlig mån 
stigit. Vid utgången af oktober månad år 1911 hade bankens 
utländska valutor stigit till Fmk 155,945,116; men denna siffra 
liksom den samtidigt till Fmk 157,682,724 stegrade sedelutgif
ningen får sin förklaring däri, att ryska riksränteriet sedan nå
gon tid innehade omkring fyratiofem millioner mark i bankens 
~edlar. Då sistnämnda. belopp "i december 1911 företeddes till 
inlösen, nedgingo såväl sedelutgifningen som de utländska valu
torna, men utgjorde dock ännu: sedelutgifningen F:mk 115,258,670 
och de' utländska valutorna Fmk 108,092,733. 

Endast ett af bankens utländska ombud, nämligen firman 
Haller, Söhle & C:o i Hamburg har tillskyndat banken förlust. 
Det förtjänar nämnas, att då Salomon Heine, som dessförinnan var 
bankens ombud i Hamburg, år 1865 upphörde, icke Haller, Söhle 
& C:o, utan Nor~deutsche Bank af direktionen förordades till ban
kens ombud därstädes. Men senaten utsåg härtill firman Haller, 
hvilken hade att åberopa sig på förord af den inflytelserika ban-

267 



kirfirman Stieglitz i S:t Petersburg, hvars betydande affärsförbin
delser med vårt land tidigare omtalats .. Efterhand blef förhål
landet mellan banken och firman Haller mycket intimt, och 
denna ansågs hafva vunnit den soliditet, att· de öfverläggningar, 
som, med afseende på de stora tillgodohafvandena i Hamburg 
egde rum, väl ledde till antagandet af flere ombud på platsen, 
men icke till afbrytande af de mångåriga förbindelserna med 
firman, innan den år 1907 råkade på obestånd. 

Bankens ombud i utlandet äro för närvarande: 
i A m s t e r d a m: Bunge & C:o; Lippmann, Rosenthal & C:o; 

De Twentsche Bankvereeniging B. W. Blijdenstein & C:o; 
i Antwerpen: Bunge & C:o; 
i B a s e l: Schweizerischer Bankverein ; 
i B e r l i n: S. Bleichröder; Dresdner Bank; Bank fur Handel 

und Industrie; Deutsche Bank; Direction der Disconto-Gesell
schaft; Berliner Handels-Gesellschaft; A. Schaaffhausen'scher 
Bankverein ; 

i B r u s s e 1: Credit Lyonnais; 
i C h i c a g o; First National Bank of Chicago; 
i F r a n k f u r t a .. M.: Direction der Disconto-Gesellschaft; 
i H a m b u r g: N orddeutsche Bank in Hamburg; L. Behrens 

& Söhne; Commerz- und Disconto-Bank; Vereinsbank in Ham
burg; Dresdner Bank in Hamburg; 

i K r i s t i a n i a: Norges Bank; Andresens Bank, Aktie
selskab; Centralbanken för Norge; 

i K ö p e n h a m n: Privatbanken i Kj0benhavn; Den danske 
Landmandsbank; 

i L o n d o n: N. M. Rothschild & Sons; peutsche Bank (Ber
lin) London Agency; Credit Lyonnais; Societe Generale; London 
County and Westminster Bank Ld; 
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i L u b e c k: Piehl & Fehling; Commerz-Bank in Liibeck; 
i Madri d: Credit Lyonnais; 
i N e w-y o r k: National City Bank of New-York; National 

Bank of Commerce in New-York; 
i P a r i s: de Rothschild fn~res ; Societe Generale ; Credit 

Lyonnais; Banque de Paris et des Pays-Bas; Banque de l'Union 
Parisienne; Banque des Pays du Nord; 

i R i g a: Z weite Rigaer Gesellschaft gegenseitigen Credits; 
i S t o c k h o l m: Stockholms Enskilda Bank; Skandinaviska 

Kreditaktiebolaget; Aktiebolaget. Stockholms Handelsbank; 
i S:t Peters burg: Wolga-Kama Commerz-Bank; 
i T r i e s t,: Filiale der K. K. Priv. Oesterreichischen Credit

Anstalt fur Handel und Gewerbe; 
i W i e n: Anglo-Oesterreichische Bank. 

Då Finlands Bank från och med år 1868 ställdes under landt· 
dagens garanti och vård och senatens omedelbara befattning med 
banken upphörde, följde däraf äfven, att cheferna för finansexpe
ditionen, hvilka förut intagit en så framskjuten plats i bankens 
historia, gledo ur densamma och bankfullmäktige trädde i deras 
ställe. 

Vid ett genomögnande af bankfullmäktiges protokoll för den 
tid af mer än fyratio år, som den högsta ledningen af Finlands 
Bank varit sagda institution anförtrodd, finner man att samman
trädena till icke ringa del upptagits af handläggningen af löpande 
ärenden, af beviljandet af tjänstledighet åt dir~ktionens -ledamöter 
o~h föreståndarna för bankens kontor i landsorten, förordnande 
af vikarier för dem, förbränning af slitna sedlar m. m. Men 
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tillika hafva frågor af stor bärvidd för banken därvid förekom
mit till afgörande. Främst bör i sådant afseende framhållas 
fastställandet af bankens räntesatser. Bankfullmäktige hafva)cke 
inskränkt sig endast till att godkänna hvad direktionen föresla-

. git, utan i synnerhet under 1870-talet förekom det, att bankfull
mäktiges beslut i fråga om bankens räntsatser afveko från direk
tionens förslag. Någon gång togs äfven initiativet till föränd

. ringar af räntesatserna af bankfullmäktige. 
I fråga om beviljandet af krediter innehöll 1867 års förordning 

angående banken ett stadgande, som väl tillstadde bankfullmäk
tige att närvara vid direktionens sammanträden, men utan del
aktighet i öfverläggningar och beslut. Ett deltagande i b~ens 
förvaltning i annan mening, än nämnda stadgande innebar, har 
varit uteslutet äfven af den anledningen, att bankfullmäktige 
städse innehaft bankfullmäktigskapet såsom ett förtroendeuppdrag 
vid sidan af sin egentliga verksamhet. Redan den instruktion för 
bankfullmäktige, som antogs vid 1867 års landtdag, förmenade 
icke bankfullmäktig att emottaga eller innehafva ordinarie tjänst 
eller extra ordinarie befattning, med undantag dock af direktörs
eller annan befattning i hypoteksförening eller enskild bank
inrättning, och jämväl detta undantag, motiveradt därmed, att 
förment stridiga intressen mellan sagda anstalter och banken 
kunde förekomJ?a, har bortfallit i den senaste instruktionen för 
bankfullmäktige. 

Om bankfullmäktige hade ingripit äfven i frågor, som enligt 
sakens natur böra ankomma på direktionens afgörande, så skulle 
antagligen de betänkligheter besannats, åt hvilka en talare i rid
derskapet och adeln vid 1867 års landtdag gaf uttryck, att näm
ligen bankfullmäktige, utsedda genom fyra olika valkollegier, ett 
för hvarje stånd, måhända komme att representera mångsidighet 
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i intressen, men däremot endast unda?-tagsvis att uppvisa andra 
nödiga egenskaper samt att man icke af en dylik ständeradmi
nistration kunde vänta den rörlighet, sammanhållning och enhet, 
som skötseln af en kreditinrättning, hvilken utgör själfva cent
rum och stödjepunkten för nationens hela ekonomiska lif, i våra 
dagar fordrade. 

Men om än bankfullmäktige icke omedelbart ingripit i bevil
jandet af krediter eller andra förvaltningsangelägenheter, har 
detta icke hindrat dem att infordra upplysningar om kunders 
affärsställning' samt att på grund af hvad de därvid inhämtat 
uppmana direktionen att i enskilda fall inskränka krediterna. 
Så äfven beträffande flertalet af dem, på hvilka banken under 
trävarukrisen på i870-talet led så stora förluster, om ock för
lusterna icke vidare kunde förekommas, då banken ~edan hun
nit så långt i krediternas beviljande, att en återgång icke längre 
var möjlig. 

Genom tillkomsten af ett stort antal privatbanker har Finlands 
Bank emellertid satts i tillfälle att efterhand begränsa kreditgif
ningen enligt normerna för en centralbank, och bankfullmäktiges 
ställning har icke kunnat undgå att röna inflytande häraf. Det 
förekommer därför numera endast sällan, att bankfullmäktige 
taga sig talan i fråga om krediternas utsträckning. Beviljandet 
af ackord eller andra eftergifter åt bankens gäl~enärer, som förut. 
ständigt återkom i bankfullmäktiges protokoller, har äfven blifvit 
en allt ovanligare företeelse i dem. Men bankfullmäktige hafva 
fortfarande en betydande uppgift vid fastställandet af räntesat
serna' och vid besättandet ~f ledamotsplatserna i direktionen och 
föreståndarbefattningarna vid bankens kontor i landsorten, lika
som äfven i fråga om ordförandeplatsen i direktionen, enär ut
nämningen af direktionens ordförande, om den ock ankommer 
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på monarken ensam, dock enligt häfd träffar den, som bank
fullmäktige föreslå. Bankfullmäktiges befogenhet att bevilja 
decharge för förvaltningen kan, om den också under den lugna 
utveckling, som den senaste tiden varit banken beskärd, fram
stått såsom hufvudsakligen af formell art, dock, äfven den, få en 
betydande saklig innebörd. 

Framför allt bör likväl i detta sammanhang framhållas hvad 
bankfullmäktige gjort i fråga om lagstiftningen· för banken sa.p:lt 

för befordrande af bankens bästa äfven genom att hos landt
dagen utverka ökning af bankens fonder. Att bankfullmäktige 
voro de, som togo initiativ till guldmyntfotens genomförande, 
förtjänar att härvid yttermera betonas. 

De män, som först emottogo uppdraget att vara bankfullmäk
tige och sålunda hade äran och ansvaret att inleda detta nya 
skede i bankens utveckling, voro Robert Montgomery för ridder
skapet och adeln, Johan Wilhelm Rosenborg för prästeståndet, 
Carl !\dolf Öhrnberg för borgarståndet och Carl Gustaf Borg 
för bondeståndet. 

Öfriga under ständerlahdtdagarnas tid vid företagna nyval 
utsedda bankfullmäktige .voro: för ridderskapet och adeln Robert 
Olof Lagerborg och Fredrik Stjernvall, friherre Otto Wrede, 
för prästeståndet Gustaf Mauritz Wrenerberg, Frans Wilhelm 
Gustaf Hjelt, Otto Donner och friherre Ernst G-ustaf Palmen, 
för borgarståndet Leopold Henrik Stanislaus Mechelin, Lorenz 
Leonard Lindelöf och Mauritz Hallberg, för bondeståndet Georg 
Zacharias Forsman, Agathon Meurman, Karl Johan Ståhlberg, 
Per Evind Svinhufvud och Pekka Ahmavaara. 

Efter representationsreformens införande utsågos till bank
fullmäktige: friherre Palmen, Heikki Lindroos, Lennart Gripen
berg, Hjalmar Gabriel Paloheimo, Wilhelm Alexander Lavonius 
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och Gustaf Adolf Alfons Björkenheim. I stället för herrar Gri
penberg, Lindroos och Lavonius, som efterhand afgått, hafva 
sedermera i ~ankfullmäktige invalts Karl Johan Ståhlberg, Yrjö 
Elias Sirola, som dock inom kort afsade sig uppdraget, Matti 
Paasivuori och Ernst Fredrik Nevanlinna. 

Till bankfullmäktiges förste ordförande utsågs Montgomery, 
och det är honom förtjänsten af det tillfredsställande resultatet 
af bankfullmäktiges verksamhet främst tillkommer. Montgomery 
förfogade äfven öfver fackinsikter på bankområdet. Han hade 
nämligen, om ock endast under en kort tid, varit ledamot i 
Föreningsbankens direktion. Men oafsedt detta var han i besitt-

. ning af en under mångsidig verksamhet såsom universitetslärare 
och politiker samlad erfarenhet samt kännetecknades tillika af 

. en urbanitet, som var ägnad att i hög grad underlätta samar
betet mellan bankfullmäktige -och bankdirektionen samt sålunda 
bidraga till att ,banken undgick en tvåhöfdad styrelse, alltid be
tänklig, och det icke minst på ifrågavarande område. Äfven 
förslaget om öfvergång till guldmyntfot väcktes af honom och 
han var ordförande i den för frågans beredning tillsatta kom
mitten. Montgomery kvarstod såsom ordförande i bankfullmäk
tige till år 1882, då han inträdde såsom prokurator i kejserliga 
senaten. 

Ordförande i bankfullmäktige hafva efter Montgomery varit 
herrar Hjelt, Lindelöf, Donner, Stjernvall, Hallberg samt, sedan 
representationsreformens genomförande, friherre Palmen. 

I sammansättningen af bankens direktion inträffade under 
denna period följande förändringar. 

Efter von Haartman, som då banken öfvertogs af landtdagen 
I 
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var ordförande i direktionen, men kort därpå, år 1870, inträdde 
såsom ledamot i senatens ekonomiedepartement, utsågs leda
moten i direktionen August Florin till ordförande. 

Vid Florins afgång år 1875 utnämndes bankkommissarien vid 
bankens kontor i Björneborg, friherre Gustaf Samuel von Troil 
till ordförande i direktionen. Då denne år 1884, såsom utnämnd 
till guvernör i S:t Michels län, afgick, utsågs till ordförande i 
direktionen verkställande direktören i Finlands Hypot~ksförening, 
öfverstelöjtnanten Alfred Charpentier, tidigare grundläggare af 
och första verkställande direktör för lifförsäkringsbolaget Kaleva. 

Efter Charpentier, som år 1897 inträdde i senatens ekono
miedepartement såsom chef för finansexpeditionen, utsågs i bör
jan af 1898 direktören i Föreningsbanken Karl Theodor Alexan
der Wegelius till ordförande i bankens direktion. Det var utan 
tvifvel gynnsamt för Finlands Bank att genom Wegelius, som 
under en lång följd af år varit ledamot i Föreningsbankens di
rektion och tidtals äfven fungerat såsom dess verkställande di
rektör, få del af det arbets- och uppfattningssätt, som i privat
bankerna är genomfördt och hvaraf äfven stats banken, i och 
med sin utvidgning, alltmer gjordes behof. 

I december 1906 emottog Wegelius utnämning till chef för 
finansexpeditionen och till hans efterträdare utnämndes i februari 
1907 nuvarande ordföranden i direktionen Clas Herman von 
Collan. 

Af ledamöterna i direktionen utsågs Nykopp år 1871 till 
ledamot i senaten och Frenckell från år 1876 till öfverdirektör i 
Finlands statskontor, då äfven, som nämndt, ett ~irektörsämbete 
in?rogs. I den till ordförande i direktionen u~nämnde Florins 
och i Nykopps ställe .inträdde i direktionen första kamreraren, 
friherre Jean Cronstedt, som dock redan år 1872 öfvertog verk-
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ställande direktörs-befattningen i Föreningsbanken, samt lagman
nen Anders Johan Rudbäck; som äfven han samma år öfvergick 
till Föreningsbanken såsom ledamot ·.i dess direktion. Efter 
Cronstedt inträdde i direktionen förste kamreraren Paul Frans 
Wilhelm von Hausen och efter hans afgång, år 1879, bankkom
missarien i Viborg Alexander Eugen Wallenius samt år 1894, 
då Wallenius tog afsked, förste kamreraren Karl Fridolf Stenius. 
Den juridiska ledamotsplatsen i direktionen har efter Rudbäcks 
afgång innehafts af Emil Lindebäck, förut sekreterare i banken, 
afliden år 1882, Waldemar Eneberg, förut direktör i Finlands 
statskontor, år 1891 utnämd till ledamot i senatens ekonomiede
partement, Erik August Johan Wallen, förut sekreterare i ban
ken, afliden 1894, Karl Zachris Bergbom, förut protokollsekrete
rare i senaten, afliden 1901, o~h Jalo Villiam Järnefelt, som, 
i likhet med flere af företrädarne, befordrades till denna befatt
ning från sekreterartjänsten i banken. 

Den år 1895 inrättade fjärde ledamotsplatsen i direktionen 
har innehafts af nuvarande ordföranden i direktionen von Collan 
samt, efter dennes utnämning till sistnämnda befattning, af bank
kommissarien vid bankens kontor i Viborg Kaarlo Basilier. 

Kort efter bankens öfverflyttning till Helsingfors väcktes, 
såsom tidigare omtalats, förslag att ett särskildt hus skulle upp
föras för bankens räkning. Att dessa planer icke heller seder
mera helt och hållet råkat i glömska, framgår däraf, att vid om
reglering af den del af Helsingfors stad, som benämnes Skat
udden, en tomt förbehölls banken för uppförande af ett bankhus. 
Men denna tomt togs sedan icke i anspråk för ändamålet och 
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bankens byggnadsplaner blefvo förverkligade först i början af 
1880-talet. 

Redan i den för bankfullmäktige vid 1867 års Iandtdag ut
färdade instruktionen fingo bankfullmäktige i uppdrag att innan 
följande landtdag låta uppgöra ritning och kostnadsförslag till 
ett tidsenligt bankhus. Bankfullmäktige vände sig i anledning 
häraf främst till Helsingfors stadsmyndigheter för att förvärfva 
erforderlig tomt för bankhusbyggnaden. Öfverenskommelse träf
fades äfven om den tomt, där bankhuset ~edermera uppfördes. 
Priset för tomten fastställdes, efter beräkning af endast fyratio 
penni för kvadratfot, till Fmk 16,488. Kostnadsförslaget för 
byggnadsföretaget i dess helhet; till hvilket ritningar uppgjordes 
af öfverdirektören Axel Hampus Dalström, uppgick till ett be-
lopp af Fmk 664,200. '. 

Bankfullmäktige konstaterade i sin framställning i ämnet till 
1872 års landtdag, att kostnaden var betydlig, hvilket i väsentlig 
mån föranledts af "de anordiringar till Bankens valutors och sä-

. 4 

kerhetshandlingars skyddande för eldfara och tillgrepp, som i 
likhet med dylika i andra nyare bankbyggnader föreslagits i 
afseende å byggnadens konstruktion .och uppvärmning". Bank
ful.lmäktige ansågo dock icke någon betänklighet behöfva möta 
företagets utförande, då banken, närhelst så påfordrades, kunde 
utan menlig inverkan å dess affärsverksamhet bestrida de erfor
derliga kostnaderna: 

Men vid landtdagen fann man nödigt att söka nedbringa 
kostnadsförslaget, och bankutskottet infordrade i sådant afseende 
nya projekt enligt ett anspråkslösare program. Resultatet bIef, 
att landtdagen, enligt utskottets förslag, begränsade byggnads
anslaget till femhundratusen mark. 

För detta belopp kunde huset icke. uppföras. Det pro-
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jekt, som vid utlyst pristäflan erhöll första priset, nämligen 
professorn L. Bohnstedts från Gotha, beräknades taga i anspråk 
etthundratrettiotusen mark därutöfver. Bankfullmäktige hemställde 
därför hos bankutskottet vid påföljande landtdag, 1877-1878, 
att huset skulle få utföras enligt professor Bohnstedts ritningar, 
utan att någon begränsning af byggnadskostnaderna blefve af 
ständerna fastställd. Utskottet förordade bifall till framställ
ningen, och landtdagen uppdrog i i?fverensstämmelse därmed 
åt bankfullmäktige att låta uppföra byggnaden enligt professor 
Bohnstedts förslag, äfven om kostnaderna komme' att öfverstiga 
det tidigare till femhundratusen mark fastställda beloppet. 

Fem år hade sålunda åter förflutit, utan att byggnadsplanerna 
kommit närmare sitt förverkligande, och ehuru man nu var 
oförhindrad att påbörja arbetena, drog det ytterligare fem år, 
innan huset var färdigt och banken,. på varen 1883, kunde in
flytta i detsamma. Kostna~sförslaget ~ppgick till Fmk 860,000, 
men bankfullmäl{tige nämnde i sin berättelse till 1882 års landtdag, 
att kostnaden sannolikt skulle stiga till något mer än en million 
mark. I själfva verket kom den att uppgå till Fmk 1,122,913. 

Till en början uppläts i bankhuset lokal äfven åt Finlands 
statskontor, men senare, då banken blef alldeles för trångbodd, 
flyttades nämnda ämbetsverk därifrån, och sedan dess har bank
huset i dess helhet disponerats af banken samt tillsvidare äfven, 
efter särskilda förändringar af inredningen, visat sig tillräckligt 
för ändamålet. 

Det har synts vara skäl att här omnämna alla de omgångar, 
som voro förenade med detta byggnadsföretag, för att därmed 
framhålla åtskillnaden från en senare tid, då banken, som nu
mera utom de redan under föregående period inrättade kontoren 
i Björneborg, Kuopio, 5:t Petersburg, Vasa, Uleåborg, Viborg 
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och Åbo har kontor äfven i Joensuu, Jyväskylä, Kotka, S:t Michel, 
S ordaval a, Tammerfors och Tavastehus, låtit för flere af sina 
kontor uppföra egna hus för betydande kostnad. 

, För Finlands Bank har perioden 1868-1911 varit en tid af 
oafbruten och lyckosam utveckling. Oafsedt de förluster på 
bankens lånerörelse, som härrörde från närmast föregående tid, 
äro sådana af betydenhet att anteckna endast från trävaru
krisen under senare hälften af 1870-talet. 

Bankens nettovinst har år för år stigit. Den uppgick år 
1868 till Fmk 673,285, år 1911 till Fmk 8,519,007. 

Af vinsten har till allmänna ändamål anvisats följande belopp: 

till jordbrukets befrämjande, tekniska real
skolorna och dårvården samt Finlands 
statskontor . . . . . . . . . . 

"Finlands Hypoteksförening (år 1883) 
" ständer huset (åren 1881-1888) . : . 
" Kejsar Alexander II:s staty (år 1894) 
" järnvägsbyggnader m. m. . . . . . 

Fmk 6,926,150: -

" 
600,000: -

" 
1,717,933: 25 

" 
41,000: -

" 30,863,089:

Fmk 40,148,172: 25 

Det kan förtjäna nämnas att bankutskottet vid landtdagarna 
ännu på 1870- och 1880-talen icke ansåg det nödvändigt att i nämn
värd grad öka bankens eget kapital. I sin berättelse till 1872 
års landtdag funno bankfullmäktige visserligen att bankvinsten, 
med afseende på de stora förlusterna från föregående tid, var "till 
reservfondens förstärkande väl behöflig, om denna inom en icke 
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alltför lång tid skall kunna bringas upp till ett belopp, som fullt 
motsvarar bankens maktpåliggande uppgift" och jämväl i berät
telsen till följande landtdag, åren 1877-1878, funno bankfull
mäktige en ökning af bankens egna fonder önskvärd. Men medan 
bankfullmäktiges uppfattning godkändes af 1872 års landtdag, 
fann bankutskottet vid 1877-1878 års landtdag, "med afseende 
jämväl å de. betydande skattebelopp, som för andra statsbehof af 
Ständerna vid innevarande landtdag skola sammanbringas", sig . 
icke kunna biträda bankfullmäktiges mening, utan ville "åt Stats
utskottet öfverlemna att ~öreslå det statsbehof, som vore egnadt 
att med ifrågavarande vinstmedel bestridas". I berättelsen till 
fÖljande landtdag år 1882 uttalade äfven bankfullmäktige den 
åsikt, "att reservfondens ökande icke kan på grund af de senaste 
årens erfarenhet sägas vara nödvändigt för upprätthållandet af 
Bankens verksamhet i dess nuvarande omfång". Ba~kutskottet 

var härom ense och ansåg icke skäl förefinnas att "med någon 
del af vinstmedlen" öka bankens fonder. I 1885 års berättelse 
framhålla bankfullmäktige återigen, att "en tillökning i reservfon-, 
den, enligt hittills vunnen erfarenhet, under närmaste framtid ej 
synes vara af behofvet påkallad", och ,bankutskottet instämmer 
häri, dock med det förbehåll "att vinstmedlen såvidt möjligt i 
jemna årsrater lyftas under nästföljande treårsperiod". År 1888 
saknas i bankfullmäktiges berättelse något uttryckligt uttalande 
om ~ankvinstens anväI?-dning. Bankfullmäktige inskränkte sig 
till att uppgifva det belopp, som "nu qvarstår till Ständernas 
förfogande". Bankutskottet fann emellertid numera en förstärk
ning af bankens grund- och reservfonder behöflig och föreslog 
,jatt till den sistnämnda ärligen öfverföra en del af bankens vinst, 
men då denna öfverföring icke ännu under innevarande år torde 
vara behöflig, komme den hittills upplupna bankvinsten så-
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STATISTISKA TABELLER. 
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il 

1. Utdrag ur Finlands 

Fondernas behåll-
Utelöpande ning inclusive 

Utlåning. Nettovinst. 
År. odisponerade vinst- sedlar. 

medel. 

Fmk. Fmk. Fmk. Fmk. 

1813 417,400 216,093 533,043 -
1814 608,040 564,187 874,951 -
1815 666,667 1,428,193 1,367,643 -
1816 1,110,347 2,077,067 2,454,407 43,680 
1817 1,486,965 2,077,073 2,850,693 109,951 

1818 1,604,548 1,854,041 2,700,335 117,583 
1819 1,716,521 1,998,013 2,873,508 111,973 
1820 1,841,713 2,251,053 2,774,033 125,192 
1821 2,132,080 2,851,723 3,039,075 290,367 
1822 2,302,076 2,233,909 3,520,851 169,996 

1823 2,457,823 2,014,443 3,407,356 155,747 
1824 2,527,566 2,005,989 3,491,984 133,301 
1825 2,667,628 1,891,409 3,504,101 140,062 
1826 2,794,373 1,861,949 3,361,216 126,745 
1827 2,919,781 1,667,587 3,436,605 125,408 

1828 3,052,633 1,489,464 3,433,839 132,852 
1829 3,169,563 1,442,084 3,379,933 116,930 
1830 3,273,595 1,305,084 3,279,073 104,032 
1831 3,381,470 1,192,237 3,167,624 107,875 
1832 3,470,079 1,126,701 3,132,275 88,609 

1833 3,553,056 1,104,071 3,053,685 82,977 
1834 3,646,144 1,330,231 3,087,583 93,088 
1835 3,679,617 1,451,117 3,167,461 33,473 
1836 3,765,525 1,637,017 3,439,576 85,908 
1837 3,876,534 1,694,904 3,681,788 111,009 

Anm. l. För perioden 1812-1840 har beräknats en rubel banco = Fmk 1 1/. samt för 
perioden 1841-1863 en :r;ubel silfver = Fmk 4. 

AlUn. 2. Från nettovinsten äro icke afdragna de belopp, hvilka anvisats för statsändamål. 
AlIm. 8. I utlåningen ingå fordringar, som delvis icke innefattas i texten. 



III 

Banks "bokshftsbilanser. 

Fondernas hehåll-
Utelöpande I ning inc1usive 

Utlåning. Nettovinst. 
År. odisponerade vinst- sedlar. 

medel. 

Fmk. Fmk. Fmk. Fmk. 

1838 3,995,745 1,612,811 3,922,732 119,211 
1839 4,135,321 1,751,491 4,211,856 139,576 
1840 4,230,293 2,337,249 4,015,824 94,972 
1841 3,568,308 1) 9,317,772 4,243,240 80,428 
1842 3,816,728 . 14,701,264 5,352,888 248,420 

1843 4,166,668 15,742,192 6,842,856 349,940 
1844 4,548,380 16,241,728 7,448,604 381,712 
1845 4,903,536 16,818,636 8,152,344 355,156 
1846 5,256,160 17,734,484 8,512,552 352,624 
1847 5,599,524 20,053,956 8,368,120 343,364 

1848 5,911,668 16,611,976 7,878,956 408,144 
1849 6,226,404 15,093,612 8,145,756 410,736 
1850 6,440,164 14,116,572 8,869,076 309,760 
1851 6,639,692 14,551,016 10,050,088 295,528 
1852 7,072,352 16,066,632 11,665,608 528,660 

1853 7,276,428 17,681,776 12,575,192 300,076 
~ 

1854 7,419,340 18,445,716 12,431,488 238,912 
1855 7,737,248 "18,800,808 12,488,080 413,908 
1856 8,100,916 22,500,976 16,602,840 459,668 
1857 8,437,152 22,235,628 19,960,008 432,236 

1858 8,946,680 16,297,092 22,388,872 605,528 
1859 6,453,464 2) 18,388,784 " 21,964,796 206,392 
1860 6,969,116 22,324,036 23,841,172 691,652 
1861 7,792,408 29,309,132 27,901,468 999,292 
1862 8,759,956 30,362,048 30,813,300 1,143,548 

, 1) Minskningen i fondbehållningarnas bokföringsvärde orsakad af den s. k, myntrealisationen, 
2) Återbetalts den af regeringen tillskjutna grnndfonden å en miljon rubel banl<oassigua

tioner hvarjämte till statsverket levererats de s. k. småsedels-, manufaktur- och jordbrukslåne
fonderna. 



IV 

I Fondernas behäll-
Ding inclnsive UteIöpande 

Utlåning. Nettovinst. 
Är. odisponerade vinst- sedlar. 

medel. 

Fmk. Fmk. Fmk. Fmk. 

1863 9,657,048 26,734,380 29,178,620 1,073,092 
1864 10,400,955 27,560,890 25,684,901 926,596 I 

I 

1865 10,412,302 26,076,557 23,413,781 198,563 I 

I 1866 10,832,410 21,856,852 22,801,536 599,569 
I 1867 11,669,703 23,705,419 23,653,166 979,559 

"-

1868 12,342,988 28,369,791 20,516,147 852,746 

I 
1869 10,974,863 1) 32,900,275 18,769,133 1,056,098 
1870 11,302,181 36,618,034 16,640,285 1,183,909 

I 1871 12,562,915 42,017,203 15,095,362 1,414,502 
1872 13,719,927 49,834,461 14,553,408 1,410,971 

I 
1873 15,083,303 60,916,024 15,516,218 '1,542,916 
1874 17,334,419 73,452,711 17,627,431 2,430,656 
1875 18,206,187 57,467,754 23,639,621 1,051,308 
1876 19,727,362 52,741,784 25,383,898 1,770,716 
1877 20,717,810 44,230,762 31,070,269 1,239,988 

1878 22,553,926 38,409,451 30,396,541 2,085,657 
1879 22,753,500 36,991,999 25,309,299 449,115 
1880 23,354,246 48,611,194 20,868,136 850,286 
1881 24,415,649 ,44,793,784 22,474,000 1,321,930 
1882 26,174,133 45,071,140 23,508,003 2,014,972 

1883 22,042,526 47,149,332 22,472,202 2,022,933 
1884 23,503,343 44,968,984 23,204,722 1,760,358 
1885 25,406,524 41,047,873 22,835,869 2,152,721 
1886 27,292,385 39,967,869 23,470,461 2,135,402 
1887 21,075,677 43,114~540 29,109,399 1,339,898 

1) För!lndringarna i fondernas behällning efter år 1868 belysas i Tab. 2. 



v 

Fondernas behåll-
Utelöpande ning inclusive Utlåning. Nettovinst. 

År. odisponerade vinst- sedlar. 
medel. 

Fmk. Fmk. Fmk. Fmk. 

1888 17,739,641 48,817,987 31,284,621 1,686,339 
1889 19,353,946 55,308,994 32,878,326 1,863,845 
1890 21,536,316 52,498,607 42,592,470 2,431,910 
1891 23,845,574 48,905,546 42,276,943 2,558,798 
1892 23,328,332 45,968,976 40,071,313 2,536,694 

1893 24,968,701 44,440,169 37,513,398 1,908,026 
1894 26,488,495 49,051,195 33,811,222 1,828,450 
1895 25,371,747 56,339,057 32,069,780 2,369,066 
1896 27,799,913 64,023,490 34,745,303 2,695,822 
1897 30,334,757 71,492,753 38,477,573 2,803,313 

1898 32,444,258 76,815,950 46,490,276 2,877,705 
1899 34,585,008 73,384,314 55,628,468 3,408,593 
1900 38,928,794 71,116,914 62,795,449 3,724,146 
1901 42,153,823 62,362,773 51,816,306 4,166,376 
1902 45,764,206 70,238,100 45,661,820 3,800,562 

1903 49,743,139 72,348,180 49,561,309 4,054,702 
1904 o 54,630,912 72,497,649 55,892,193 4,017,701 
1905 53,370,613 92,710,723 55,661,970 3,768,418 
1906 58,898,043 92,315,783 63,557,279 5,556,148 
1907 61,771,948 95,026,745 83,790,675 5,692,092 

1908 69,639,636 85,989,438 78,365,315 7,896,406 
1909 75,978,344 111,625,212 71,963,774 6,369,525 
1910 84,069,419 123,909,462 92,275,763 8,119,392 
1911 92,532,858 115,258,670 97,872,307 8,519,007 



VI 

2. Tablå öfver Finlands Banks fonder 

F o n d e r. 

År. 
Grundfond. 

Kapital. 

Fmk. Fmk. 

1868 4,150,000 8,192,988 
1869 4,150,000 6,824,863 
1870 4,150,000 7,152,181 
1871 4,150,000 8,412,915 
1872 4,150,000 9,569,927 
1873 4,150,000 10,933,303 
1874 4,150,000 13,184,419 
1875 4,150,000 14,056,187 
1876 '6,000,000 13,727,362 
1877 6,000,000 9,000,000 
1878 6,000,000 9,000,000 
1879 6,000,000 9,000,000 
1880 6,000,000 9,000,000 
1881 6,000,000 9,000,000 
1882 6,000,000 9,000,000 
1883 6,000,000 9,000,000 
1884 6,000,000 9,000,000 
1885 6,000,000 9,000,000 
1886 6,000,000 9,000,000 
1887 '6,000,000 9,000,000 
1888 6,000,000 9,000,000 
1889 10,0000,00 5,762,776 
1890 10,000,000 6,308,368 

') Öfverförts till grundfonden. 
") Öfverförts till odisponerade vinstmedel. 
3) Öfverförts till grnndfonden. 

R e s e r v f o n d. 

Bankfastigheter 
& inventarier. 

Fmk. 

-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-

-

902,433 
1,040,000 
1,193,806 
1,196,279 
1,197,845 
1,255,809 
1,302,843 
1,302,843 
1,302,843 
1,302,843 

Afskrifningar o. 
öfverföringar. 

Fmk. 

-
2,244,682 

677,050 
-

74,419 
-
-

-
1,850,000 1) 

4,727,362 2) 

-
-

-
-
-
-
-
-

-
-
-

4,000,000 8) 

-



VII 

och vinstmedel åren 1868-1911. 

VinstmedeL 

Till bankens I n n e s t å e n d e. 
För statsända-

fonder År. 
mål använda. öfverförda. Eventuelt dis- Odisponerade. 

ponerade. 

Fmk. Fmk. Fmk. Fmk. 

179,461 673,285 - - 1868 
179,541 876,557 - - 1869 
179,541 1,004,368 - - 1870 
179,541 1,234,961 - - 1871 
179,541 1,231,431 - - 1872 
179,541 1,363,376 - - 1873 
179,541 2,251,116 - - 1874 
179,541 871,768 -' - 1875 
249,541 1,521,175 - - 1876 
249,541 - - 5,717,810 1877 
249,541 - - 7,553,926 1878 
249,541 - - 7,753,500 1879 
249,541 -- - 8,354,246 1880 
260,526 902,433 - 8,513,217 1881 
256,488 137,567 - 10,134,134 1882 

6,154,541 153,806 - 5,848,719 1883 
299,541 2,473 - 7,307,064 1884 
249,541 1,566 - 9,208,679 1885 
249,541 57,964 - 11,036,576 1886 

5,111,606 47,034 2,445,000 4,772,834 1887 
349,541 - 7,117,834 1,436,798 1888 

2,367,375 762,776 5,000,000 2,288,327 1889 
2,249,541 545,592 3,000,000 3,925,104 1890 



VIII 

F o n d e r. 

År. 
Reservfond. 

Grundfond. 
Kapital. Bankfastigheter 

& inventarier. 

Fmk. Fmk. Fmk. 

1891 10,000,000 6,885,683 1,302,843 
1892 10,000,000 7,457,471 1,302,843 
1893 10,000,000 10,000,000 1,237,693 
1894 10,000,000 10,000,000 1,219,577 
1895 10,000,000 12,831,225 1,204,094 
1896 10,000,000 13,299,254 1,267,134 
1897 10,000,000 13,812,697 1,373,206 
1898 10,000,000 14,532,123 1,353,029 
1899 10,000,000 15,334,622 1,361,330 
1900 10,000,000 22,426,048 1,319,982 
1901 25,000,000 8,814,840 1,278,634 
1902 25,000,000 10,992,808 1,237,286 
1903 25,000,000 13,244,375 1,195,938 
1904 25,000,000 15,000,000 1,166,009 
1905 25,000,000 20,000,000 1,137,291 
1906 25,000,000 20,000,000 1,108,573 
1907 25,000,000 30,000,000 1,739,855 
1908 25,000,000 35,032,093 1,927,852 
1909 25,000,000 42,711,785 2,351,103 
1910 25,000,000 48,627,241 2,498,565 
1911 25,000,000 56,570,854 2,546,275 

') Häraf öfverförts till odisponerade vinstmedel Fmk 62,385. 
2) Häraf öfverförts till gundfonden Fmk 15,000,000. 

Afskrifningar o. 
öfverföringar. 

Fmk. 

-
-

18,116 
18,1115 
15,483 
80,501 1) 

18,927 
20,177 
41,348 
41,348 

15,041,348 2) 

41,348 
41,348 
29,929 
28,718 
28,718 
28,718 
28,718 
30,818 
28,318 
55,569 



IX 

Vinstmedel. 

För statsända-
Till bankens 

fonder 
Innestående. 

. År. 
mål använda. öfverförda. Eventuelt dis- Odisponerade. 

ponerade. 

Fmk. Fmk. Fmk. Fmk. 

3,249,541 571,315 - 5,657,048 1891 
249,541 571,788 2,804,394 4,568,018 1892 

2,249,541 2,495,494 804,394 3,731,'008 1893 
290,541 - 804,394 5,268,918 1894 

1,249,541 2,831,225 3,025,185 1,336,428 1896 
249,541 611,570 3,025,185 3,233,524 1896 

1,841,902 638,443 1,432,824 5,148,854 1897 
1,090,425 719,426 1,090,425 6,559,106 1898

1 756,922 852,148 1,560,000 7,889,055 1899 
- 7,091,426 899,012 5,182,764 1900 

899,012 1,388,792 900,000 7,060,349 1901 
- 2,177,968 900,000 8,534,112 1902 
- , 2,251,568 900,000 10,302,826 1903 
-' 1,755,624 - 13,464,903 1904 
- 5,000,000 5,000,000 7,233,322 1906 
- - 5,000,000 12,789,471 1906 
- 10,660,000 7,789,471 5,032,093 1907 

7,789,471 5,248,807 - 7,679,691 1908 
- 8,133,761 - 5,915,456 1909 
- 6,091,235· - 7,943,613 1910 
- 8,046,893 - 8,415,729 1911 



GRAfISKA fRAMSTÄLLNINGAR. 










