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Kulkula itosten ja yleisten t ö i den l::inisterHin 

Työvoima- asiain osastolle . 

Suomen Pankin johtokunta osoitti 18/9 1 943 KuThul a itosten ja 

~leisten töiden ;,:inist e I'i ölle anor!uJ<:sen /ki rjelmä Hg :3 73/rD/rvj 1 

jonka perusteell a Pi:-i.~~maja si ttemmin I!Iinisteriön esityksestä lomautti 

sotilasvirkailija Charle s ~i:rnfridB a c k 1 u n d in ja p e ruutti 

kaiverta j a Karl Birge r F 0 r s s t r ö mille anne t un palvelukseen 

as twnisk~i skyn s uoden heille kummallek in IJy - J.tliiiiräyksen 25/10 1943 lu-

k i en kuuden kuukauden a j 'l.ksi Suomen Pankin t arve t t a silmullii pitäen 

Kos ka kyseess,j oleva kuud en kuukauden mi:itiräaika pä2:lttyy ens i 

kuussa , Suomen PaJ{:in johtokunta vi i ttaa alussa mainitussa i;:: i rj'::'lmii s -

s~i esi tettyihin yk~3i tyi skohtaisiin perustelui hin ja pyyt ää k u..nnioi t -

taen , että Kulkulai tosten ja yleisten t rj ic1en :':ini steriö r yhtyisi toi -

menp i teisiin edell i:.i nimi tetyil l e Suomen rankin t oimenha l ti j oille myön 

netyn JJy- miiäräyks en uudistal isek si malFlollis i mman pi t 1cäksi aj :Jk8 i . 

/illonuksen }::r-lsi ttelyn he l p ottami se1cs i toistamme asianoma is ten 

toimenho,l ti j oiden henkilö - ym . tir:;c1ot . 

Backlund , Charle s ~rnfrid . Syntynyt 29/4 1906 Helsingiss~i . Soti las-

a rvo yl i lre rsantti . Nykyi nen osoi te Helsink i , Urheiluka 'tu 

18 B. 



For.strö~ , Karl Birger . S ntynyt 10/1 1905 fle161ngiss~ . Ku luu nosto

väen 111 luokkaan ja on aikaisemmin ollut k konnan vapautet-

tu asevelvoll1suuden suorittamisesta.. ~ ykylnen osoite Hel

sinki, Agrlcolankatu b A 31. 

Molemmat maini tut benki lut kuuluvat Holsingtn Suojelus unta

piiriin . 

Yhä lisä~ntyvlin tyo~hrän takia työvolzatilanne on Suomen Pankis 

sa viime aikoina. huomattavasti vaikeutunut. nimi;. on havaittavissa. eri

koisesti pankin setel1painossa , jossa setel ien valmistusta nykyisten 

poikkeuksellisten olojen johdosta on tuntuvastL 115Utty puhumattakaa.n 

valtion lUkuun suorltettavista lukuisista arvopa eri- ym. tJistli. Ku

l awn talven aikana. on setelilJllinon tolmenhaltijolsta. kuo.1.lut vilsi 

miestä, jo!-~ta ainakin kahden kuolemaa.n on ilmeinen lirasitu5 ollut 

syynl. Lisäksi mainittakoon, ett~ yksi pankin to1een altijolsta on 

siirtynyt eläkkeelle ja kaksi sairastunut siten, ettei heidän Veluunsa 

ainakaan li1hlal .o1nn:)le mahdollista. Kal en ttunkn llUoml onottaen 

ja voidakseen vastata 3iv111i- ja sotata oudell t ärkeiden teht~v1 n 

rotiärtiaikalsesta toimituksesta pankin johtokunta pitää velvollisuute

naan kl1nnlttäu aslanttlaan mitä vakavlota huoYiota. 

Edelläsarottuun iitaten ~uomen Pankin ·oht0kunta ~yytää k'nnlo1t

taeo Kulkulaitosten ja yleisten töiden inlstcrlön toi enpidet tä, että 

Puolustuslai tos palauttaisi pankin käytettäväksi myös Helsingin S oje

luskuntapil.r-i 1n kuuluvan setellpainon gulllochekal verta.. an 

Jarl Fjalar M a t t e 9 0 n 1n Isyut . 24/11 19161, jonka 'enttä

osoite 00 5 K~k/1326. 

Gul110che aivertaja 4atts30n on 011 t pankin s tel~painon palve

luksessa. v:sta 1935 lukien saavutta.en alallaan nykyoloissa. korvaamatto-

man WIU'llat tl .. tevy~en. än on erikoistunut setell- ja arvopaperl -

levyjen kaivertamlseen, jonka lisäksi 4~ntä etevänä gulv noplastlkkona 

vo idaan k~yttbä mitä onina151mmlesa erlkolstehttivisså. Puolustusvo'

main palveluksessa attason on ollut koko uynnlssd olevan sodan ajan . 

Kuten edell~ mainitut lukuisat iCuolemanta auksetkln osa.ltaan 

o oittavat, on setelipainon amrr~ttltaitolnen miesntu yleensä vanhah

{oa, joten nuore~ len miesten paluu on jo siltäkin syysth ~ltt~atöntä . 



Täydennyksen hankkiminen muista kyseessä olevan alan laitok~ista e1 

va.sta.a. ta.rkoitustaan, kosku Suomen Pankin setelipa1non työskentely 

perustuu kauttaaltaan erikoiskoulutukseen, jota ei muualla voida saa-

vuttaa. I 
I 


