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Kutsu Suomen Numismaattisen Yhdistyksen syyskokoukseen 

Kokous pidetään tiistaina 12.12.2017 klo 18 alkaen yhdistyksen toimitiloissa, 

Mechelininkatu 15 B 47, Helsinki. 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 10 §:ssä mainitut asiat:

– Valitaan kolme hallituksen jäsentä vuosiksi 2018–2019. Erovuorossa ovat  

 Juha Hyötyläinen, Frida Ehrnsten ja Timo Konttinen;

– Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja ja heille varamiehet;

– Määrätään jäsenmaksut vuodelle 2018;

– Vahvistetaan vuoden 2018 talousarvio;

– Vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2018.

Tarjolla glögiä ja tähtitorttuja, tervetuloa!

Rahakammiokerho

Rahakammiokerho pitää kolmannen ko-

kouksensa Kansallismuseossa keskiviik-

kona 13.12. klo 17:30 alkaen. Aiheena 

ovat tällä kertaa kotimaiset koerahat ja 

-työnäytteet. Aiheen alustajana toimii 

Pekka Säilä. Alustuksen jälkeen siirrytään  

vapaamuotoiseen keskusteluun. Lisätietoja 

ja ennakkoilmoittautuminen 4.12. mennes-

sä osoitteeseen jani.oravisjarvi@kansallis-

museo.fi

Seuraava numero

Vuoden ensimmäinen numero ilmestyy 

helmikuun alkupäivinä. Lehteen tarkoi-

tettu aineisto pyydetään lähettämään 

Tuukka Talviolle vuoden alkuun men-

nessä, mieluiten sähköpostilla tuukka.

talvio@iki.fi. 

Kirjoittajia pyydetään samalla il-

moittamaan, mikäli kirjoitusta ei saa 

myöhemmin julkaista sähköisessä 

muodossa yhdistyksen internetsivuilla.



108

Aiemmin syksyllä kerrottiin tiedotusvä-

lineissä, kuinka yksi Suomen tunnetuim-

mista muinaislöydöistä vihdoin on saatu 

Kansallismuseoon näytteille. Kyseessä on 

Nousiaisten kultainen kaularengas, jonka 

sotamies Johan Ekbom löysi ojaa kaivaes-

saan vuonna 1770. Turunmaan rykmen-

tin Nousiaisten komppaniassa palvelleella 

Ekbomilla oli nähtävästi torppa lähellä pi-

täjän kirkkoa. Renkaan painoksi todettiin 

56 ½ dukaattia eli lähes 200 grammaa.1 

Vuoden 1734 lain mukaisesti esine lunas-

tettiin valtion kokoelmiin, ja se on pitkään 

ollut osa Tukholman Historiska musee-

tin häkellyttävän rikasta esihistoriallisten 

kultalöytöjen näyttelyä. Nyt se siis on saatu 

lainaan Suomeen. Tällaiset lainasopimukset 

tehdään yleensä viideksi vuodeksi, mutta ne 

on mahdollista uusia. 

Sotamies Ekbom löysi myöhemmin myös 

noin 10 dukaatin (35 g) painoisen kultatan-

gon, jota kaikesta päätellen ei lunastettu.2 

1 Löydöstä lähemmin: W. Lagus (1900), Numismatiska anteckningar II, s. 49–51.
2 W. Lagus (1900), Numismatiska anteckningar II, s. 49–51.

Syynä lienee ollut esihistoriallisten kulta-

löytöjen yleisyys Ruotsissa. Suomesta niitä 

sen sijaan tunnetaan hyvin vähän, sillä ns. 

roomalaiselle rautakaudelle ajoittuva kul-

lan ja hopean tuonti ei näytä suuremmassa 

määrin ulottuneen Itämeren tälle puolelle. 

Suuri osa jalometalleista tuotiin todennäköi-

sesti rahojen muodossa ja sulatettiin sitten 

korujen raaka-aineeksi. 

Oheinen hyvin tarkka piirroskuva Nou- 

siaisten kultarenkaasta julkaistiin Oscar 

Monteliuksen teoksessa Sveriges forntid 

vuonna 1874. Vertailun vuoksi kuvassa on 

myös toinen, Öölannista löydetty saman-

tyyppinen kultainen kaularengas. Renkaat 

on ajoitettu 200-luvulle, aikaan jota nimite-

tään roomalaiseksi rautakaudeksi. Ne eivät 

varmaankaan ole Rooman valtakunnassa 

tehtyjä, mutta niiden kulta saattaa hyvinkin 

olla sieltä kotoisin.

Miten tämä kaikki liittyy lehtemme kansi-

kuvaan, joka esittää yksityiskohtaa vuoden 

Kansikuva: Muinaislöytö setelissä

Tuukka Talvio
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1889 tyypin 10 markan setelin takasivul-

ta? Olen kirjassa Suomen rahat3  kertonut, 

että Suomen Pankin setelipainon johta-

ja Ferdinand Tilgmann tilasi setelin malli-

piirustukset berliiniläiseltä taiteilijalta Emil 

Döpleriltä, joka toteutti piirustukset saa-

miensa ohjeiden mukaan. Kirjoitin myös, 

että setelin tyyppi on paljolti samanlainen 

kuin aiemmassa (1886) viisimarkkasessa, 

etenkin takasivulla: ”Kehyskuvioiden ainek-

set perustuvat edelleen sekä klassiseen että 

pohjoismaiseen muinaisornamentiikkaan, 

mutta hallitsevana ovat nyt viikinkiroman-

tiikkaan viittaavat ainekset. Voimme näin 

ollen todeta, että jos kohta oman setelipai-

non ensimmäisessä setelissä olikin käytetty 

suomalaiskansallista ornamentiikkaa, arvol-

taan suuremmassa setelissä [siis juuri tässä] 

vastaavat koristeet liittyivät ruotsinmielistä 

ideologiaa symbolisoivaan viikinkityyliin.”

Kommenttina näihin lähes 15 vuoden ta-

kaisiin sanoihini voi tosin todeta, että setelin 

virallisen selityksen4 mukaan sen ”koristeet 

owat tehdyt muinaissuomalaisen kuwauslaa-

dun mukaisiksi”. Olisi ollut vaikea tuolloin 

perustella skandinaavisen, ruotsalaisuuteen 

liitetyn ornamentiikan käyttämistä Suomen 

suuriruhtinaskunnan setelissä! Roomalainen 

rautakausi oli sitä paitsi viikinkiaikaa pal-

jon varhaisempi periodi, mutta kansallisesta  

näkökulmasta setelin muotoilussa oli joka 

tapauksessa kyse ruotsalaisuudesta.

Mutta vihdoin itse asiaan: setelin vaaku-

naa ympäröi kaksi eläimenpäätä muistutta-

vaa naamiokuviota, joita setelin virallinen 

kuvaus ei mainitse erikseen. Kyseessä ovat 

3 T. Talvio (2003), Suomen rahat, 3. p., s. 64–65.
4 Suomen kotimaiset setelityypit 1809–1951 (1952), s. 30.
5 Esim. Nya Pressen 8.10.1886, Uusi Suometar 9.10.1886.

ilmeisen vapaat tulkinnat Nousiaisten kul-

tarenkaan päätekuvioista. Ei voi olla sattu-

ma, että tulevaan Suomen kansallismuseoon 

oli juuri uuden setelin suunnitteluvaihees-

sa vuonna 1886 saatu professori K.  G. 

Leinbergin lahjoittama galvanoplastinen 

kopio tästä renkaasta. Jyväskylän seminaa-

rin johtajana toiminut Leinberg tunnettiin 

myös ahkerana historiallisten asiakirjojen 

julkaisijana.

Rengas oli ennen kopion teettämistä ku-

vattu myös valtionarkeologi J. R. Aspelinin 

teoksessa Muinaisjäännöksiä Suomen su-

vun asuma-aloilta (1877–1884). Kopion 

saamisesta museoon kerrottiin aikanaan 

myös sanomalehdissä.5 Jos vertaamme 

Monteliuksen julkaisemaa piirroskuvaa mu-

seon vitriinissä olevaan esineeseen, voimme 

todeta piirroskuvan täysin realistiseksi, kun 

taas setelissä renkaan päätenaamiot on esi-

tetty liioitellun ilmeikkäinä ja niiden ”korvia” 

ja ”kärsää” on täydennetty. Lopputulos poik-

kesi näin olleen melko lailla esikuvastaan. 

Se, että tämä ainutlaatuinen muinaismuis-

to juuri tuolloin oli saatu Suomen tulevaan 

kansallismuseoon – vaikkakin vain kopio-

na – ja että pian sen jälkeen maan hiljat-

tain perustettu setelipaino laski liikkeeseen 

setelin, jossa oli sitä muistuttava kuvio yh-

distettynä muinaissuomalaiseksi sanottuun 

ornamentiikkaan, ei kuitenkaan voinut olla 

sattuma. Suomen setelien suunnittelijoilla 

oli tuolloin ”sormi ajan valtimolla”. Ehkä 

myös ajateltiin, että kun kyse oli kultamar-

koista, kultainen muinaisesine sopi aiheeksi  

metallinsakin takia.
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THE FINNISH NUMISMATIC JOURNAL

In this issue: 

– Tuukka Talvio: An archaeological find on a banknote – how the 

two exotic-looking masks on the Finnish 10 mark note of 1889 can 

be connected with a famous gold neckring, a replica of which had 

been acquired by the present National Museum in 1886. 

– Antti Heinonen: the signing and signers of banknotes in the Grand 

Duchy of Finland (1809–1917).

– Elias Brenner (1647–1717) – the tercentary of his death. 

Uutinen Suomen rahoista vuodelta 1896
Käsiini osui hiljattain Dresdenin numis-

maattisen yhdistyksen aikanaan julkaise-

man Blätter für Münzfreunde -lehden 1896 

ilmestynyt numero 215, jonka uusia raho-

ja käsittelevällä palstalla kerrotaan myös 

Suomen rahoista. Keisari Nikolai II:n nous-

tua valtaistuimelle loppuvuodesta 1894 

uusittiin vuosina 1895–1896 Suomen kupa-

rirahat, koska niissä oli hallitsijan nimikir-

jain. Uutisen mukaan myös hopearahojen 

lyöminen oltiin pian aloittamassa, vaikka 

muiden kuin 25-pennisen lyöminen sitten 

lykkääntyikin 1900-luvun puolelle. Kirjoitus 

näyttää joka tapauksessa perustuneen ensi 

käden tietoon, ja koska siinä mainitaan ni-

meltä mm. Helsingin rahapajan kaivertaja 

Carl Jahn (joka oli aiemmin työskennellyt 

Dresdenissä), on hyvin mahdollista, että tie-

dot oli saatu häneltä. Mielenkiintonsa on 

joka tapauksessa kirjoituksen lopussa ole-

valla maininnalla 10 ja 20 markan kultara-

hoista, joista sanotaan, ettei niiden lyömistä 

tässä vaiheessa oltu aloittamassa uudelleen, 

koska ne eivät olleet suosittuja (”die … im 

Lande nicht beliebt sind und nur wenig um-

laufen”). 

Kultarahojen lyöminen oli vuosien 1878–

1882 jälkeen käytännössä lakannut; sen kes-

keytti vain 20-markkasten lyöminen 1891, 

kun haluttiin hyödyntää rahapajan holviin 

kertyneet USA:n kultadollarit ja Ivalon kul-

ta. 1900-luvun alussa kultamarkkojen lyö-

minen alkoi jälleen, mutta syynä oli nyt se, 

että Venäjä halusi saatavansa Suomesta joko 

kultarahana tai ulkomaan valuuttana. 

Kysymys siitä, missä määrin vuosina 1878–

1913 lyötyä kultarahaa käytettiin Suomessa 

jokapäiväisessä kaupankäynnissä, on jos-

kus tullut esiin numismaatikkojen keskus-

telussa, mutta en ole aiemmin nähnyt siitä 

aikalaisten mainintaa. Keräilijämarkkinoilla 

autonomian ajan suomalaiset kultarahat ovat 

suhteellisen yleisiä, mutta tämä johtuu il-

meisesti edellä mainituista Venäjän valtion 

1900-luvun alun vaatimuksista ja siitä ai-

heutuneista tavallista suuremmista lyönti-

määristä.

Tuukka Talvio



111

Suomen suuriruhtinaskunnan seteleiden 
allekirjoittamisesta käsin ja niiden 
allekirjoittajista 
Antti Heinonen

Suomen Pankin johtokunnan ja pankkival-

tuusmiesten1 1800-luvun kokouspöytäkir-

joissa huomio kiinnittyy siihen, että yksi 

useimmin käsitellyistä seteleitä koskevista 

kysymyksistä oli niiden allekirjoittaminen. 

Seteleiden alun perin hyvin käsityövaltainen 

viimeistely ja erityisesti niiden allekirjoitta-

minen käsin aiheuttivat päätöksentekijöille 

jatkuvaa päänvaivaa, koska ne hidastuttivat 

huomattavasti seteleiden saattamista liikkee-

seen. Tämä huoli kuvastui pankin johdon 

ajoittain pitkiksi venyneissä keskusteluissa 

ja niiden raportoinnissa pöytäkirjoissa. Sen 

sijaan siitä lähtien, kun seteleihin ryhdyttiin 

painamaan allekirjoitukset koneellisesti, lo-

pullisesti vuonna 1901, ei pankin johdon 

pöytäkirjoista löydy enää puolta sanaa al-

lekirjoituksista.

Monista eri allekirjoituskäytännöistä ja 

allekirjoittajien lukuisasta joukosta saattaa 

hyvin saada sellaisen kuvan, että asia ei ol-

lut täysin päätöksentekijöiden hallinnassa. 

1800-luvulla pankin toiminta perustui kui-

tenkin pitkälti olemassa oleviin asetuksiin, 

ja jos niistä oli vaikeiden olosuhteiden seu-

rauksena tarpeen poiketa, siihen haettiin 

erikseen keisarilta lupa. Hyväksymällä tämä 

lähtökohdaksi ajanjakson allekirjoituskäy-

tännöt osoittautuvat kyllä johdonmukaisiksi. 

Seuraava tarkastelu kohdistuu kahteen ky-

symykseen. Ensiksi käsitellään, miten sete-

leiden allekirjoittamista koskevat käytännöt 

1 Seuraavassa käytetään koko ajan nimeä Suomen Pankki riippumatta laitoksen aikaisemmista nimistä, 

ja säätyjen 1860-luvun lopulta lähtien nimittämiä pankkivaltuusmiehiä kutsutaan pankkivaltuustoksi.

kehittyivät 1800-luvulla ja mihin ratkaisut 

perustuivat. Toiseksi tarkastellaan, ketkä 

seteleitä allekirjoittivat. Erityisesti pyritään 

selvittämään ne muutamat allekirjoittajat, 

joiden henkilöllisyydet ovat aikaisemmin 

jääneet hämäriksi.

Seteleiden allekirjoittamista  
koskevien käytäntöjen kehitys 
1800-luvulla

Rupla- ja kopeekkaseteleiden  
allekirjoittaminen
Pankin virkamiehistöön kuuluivat aluksi 

kamreeri, sihteeri sekä kaksi kassanhoitajaa 

ja kaksi kirjanpitäjää. Virkamiesten lisäksi oli 

palvelusväkeä. Pankin johdon yllätykseksi 

seteleiden käsityö muodostui ennakoitua 

suuremmaksi ongelmaksi. Sen takia johto-

kunnan jäsenten ohella lähes koko henkilö-

kunta osallistui tavalla tai toisella seteleiden 

valmisteluun. Virkailijoiden lisäksi pankin 

palveluksessa oli alkuvuosikymmenten aika-

na paperinleikkaaja, leimamestari ja nume-

ronpainaja, joilla kullakin oli oma roolinsa 

seteleiden valmistuksessa. 

Virkanimikkeestä huolimatta pankin kir-

janpito ei ollut kirjanpitäjien vaan kam-

reerin tehtävä. Sen sijaan kirjanpitäjien 

keskeinen tehtävä alkuvaiheessa oli sete-

leiden allekirjoittaminen, jopa siinä määrin, 

ettei pankin virkamiesten ensimmäisessä 
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työnjakosäännössä mainittu kirjanpitäjien 

tehtäviä lainkaan.2 Kassanhoitajat hoitivat 

maksuja ja niiden vastaanottoa sekä ruot-

salaisten ja venäläisten seteleiden vaihtoa, 

mutta ajoittain myös he joutuivat tukemaan 

kirjanpitäjiä seteleiden allekirjoitustalkois-

sa. Seteleihin ei kuitenkaan alkuvaiheessa 

painettu allekirjoittajien asemaa kuvaavia 

virkanimityksiä, joten joustava allekirjoitus-

käytäntö ei sinänsä häirinnyt.

Seteleiden viimeistelyyn liittyvä käsityö 

oli huomattavan aikaa vievää puuhaa, ja 

pankin johtokunnan alkuvaiheessa vuonna 

1812 esittämän liikkeeseenlaskutavoitteen, 

1,67 miljoonan kopeekkasetelin valmistami-

nen olisi vienyt lähes 6½ vuotta.  Tämänkin 

arvion perusta, 1 000 setelin allekirjoitta-

minen päivässä osoittautui optimistiseksi. 

Seteleiden käsin allekirjoittamisen ajankäy-

töstä voi hakea vertailua Englannin Pankin 

kokemuksista vajaat kolme vuosikymmentä 

aikaisemmin. Englannin Pankin kassanhoi-

taja raportoi vuonna 1783, että ilman kes-

keytyksiä hän pystyi allekirjoittamaan viisi 

seteliä minuutissa 20 minuutin työrupeaman 

aikana eli yhteensä 100 seteliä. Sen jälkeen 

oli pidettävä tauko.3 Tauon pituudesta ei ole 

säilynyt tietoa jälkipolville, mutta jos tau-

ko olisi ollut 10 minuuttia, saattoi tunnissa 

allekirjoittaa 200 seteliä. On siten ymmär-

rettävää, että 1 000 setelin allekirjoittami-

nen päivässä oli senaikaisin kirjoitusvälinein 

kova tavoite tälle yksitoikkoiselle mutta tark-

kuutta vaativalle tehtävälle. 

Seteleiden allekirjoitustaakkaa pyrittiin 

helpottamaan rekrytoimalla kaksi ylimää-

räistä kirjanpitäjää seteleiden allekirjoittajiksi 

syksyllä 1812, pari kuukautta varsinaisten 

kirjanpitäjien nimityksen jälkeen. Lisäksi 

2 Mauno Jääskeläinen (1967), Suomen Pankin virkailijakunta 1811–1967, s. 12.

3 Derrick Byatt (1994), Promises to pay: The first three hundred years of the Bank of England notes, s. 22.  

4 Pipping (1961), Paperiruplasta kultamarkkaan: Suomen Pankki 1811–1877, s. 90.

5 Emil Schybergson (1914), Suomen Pankki 1811–1911, s. 68–69.

pankki sai oikeuden leimata seteleiden toisen 

eli johtajan allekirjoituksen sekä takasivun 

arvomerkinnän joka alun perin oli kirjoitet-

tu käsin. Tällä tavoin päästiin 2 000 seteliin 

viikossa, mikä myöhemmin korotettiin 3 000 

kappaleeseen kannustamalla allekirjoittajia 

10 ruplan ylityöpalkkiolla 1 000 seteliltä. 

Kirjanpitäjien, joilla oli pitkät nimet, sallittiin 

lyhentää niitä.4 

Allekirjoitusten aiheuttama työtaakka 

säilyi ajankohtaisena myös 1820-luvulla. 

Uudessa ruplasetelimallissa seteleiden sarja-

numerot olivat kahdesti sekä setelin oikeas-

sa että vasemmassa ylälaidassa aikaisemman 

yhden ylhäällä keskellä sijainneen sarja-

numeron sijasta. Samoin vuosiluku täytyi 

kirjoittaa kahdesti uuden mallin seteleihin 

(päiväys ja vuosiluvun viimeinen numero). 

Näillä perusteilla kirjanpitäjät pyysivät vuon-

na 1822 päivittäin allekirjoitettavien ja nu-

meroitavien seteleiden määrään vähennystä 

samoin kuin ylityökorvauksen perusteiden 

tarkistamista.5 Myöhemmin 1820-luvulla se-

teleiden allekirjoittamista koskevat neuvotte-

lut kuitenkin jäivät pois päiväjärjestyksestä, 

kun seteleiden kysyntä väheni. Lisäksi rup-

laseteleiden sarjanumerot ryhdyttiin paina-

maan vuodesta 1826 alkaen. 

Myös pankin johtajat (johtokunnan jä-

senet) kokivat seteleiden allekirjoituksia 

koskevan roolinsa hankalana. Vaikka joh-

tajan allekirjoitus oli mahdollista leimata, 

se ei muuttanut vastuusuhteita, sillä vas-

tuu toimenpiteestä säilyi edelleen johtajal-

la ja hänen piti henkilökohtaisesti käyttää 

leimasinta. Kirjeissä vaimolleen pankin 

johtokunnan jäsen ja myöhempi ministeri-

valtiosihteeri Alexander Armfelt valitti, että 

hän usein kotona leimasi nimeään seteleihin 
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tuntikausia yhteen menoon, niin että sel-

kä, käsivarret ja ranne väsyivät.6 Pankin 

tunnontarkka johtokunnan puheenjohtaja 

Johan Gustaf Winter sen sijaan vähätteli al-

lekirjoitustehtävää kirjeessään Armfeltille.  

Kerrattuaan ensin kaikki omat moninaiset 

vastuunsa Winter valitti, että muille johto-

kunnan jäsenille jäi vain 1 000 setelin lei-

maaminen allekirjoituksellaan yleensä joka 

toinen päivä ja silloin tällöin sisään jätettyjen 

lainahakemusten lukeminen.7

Seteleiden käsin tapahtuneen viimeistelyn 

pysymiseksi hallinnassa eri käsittelyvaiheet 

rekisteröitiin kassakirjoihin. Kassakirjojen 

sarakkeessa, johon setelit allekirjoittanut vir-

kailija kuittasi allekirjoittamansa setelit, oli 

otsikko: ”Contrasignerade af”. Siten setelit 

allekirjoittaneella virkailijalla katsottiin ole-

van samanlainen rooli kuin vastuunalaisella 

ministerillä perustuslaillisissa monarkiois-

sa. Koska monarkki oli koskematon eikä 

henkilökohtaisesti vastuussa tekemistään 

6 Hans Hirn (1938), Alexander Armfelt: Ungdom och läroår intill 1832, s. 196; Pipping (1961), s. 132–133.

7 Schybergson (1914), s. 62.

päätöksistä, niin vahvistamalla allekirjoi-

tuksellaan päätöksen ministeri otti vastuun 

siitä. Tämä Britanniassa alun perin käyttöön 

otettu järjestelmä levisi moniin maihin ja 

oli todennäköisesti esikuvana seteleiden al-

lekirjoituskäytännölle. Setelit toisena alle-

kirjoittaneen johtokunnan jäsenen ei siten 

katsottu olevaan vastuussa setelin aitoudesta 

tai sen sisältämän tiedon oikeellisuudesta. 

Tosin Suomen Pankin järjestelmässä virkaili-

ja oli jo allekirjoittanut setelin siinä vaihees-

sa kun johtokunnan jäsen sen allekirjoitti tai 

leimasi allekirjoituksensa. Normaalisti järjes-

tys oli päinvastainen eli kontrasigneeraaja 

vahvisti asiakirjassa olevan allekirjoituksen. 

Vuoden 1840 setelimallin myötä seteleihin 

painettiin ensimmäisen kerran myös allekir-

joittajien virka-asema: BANCO DIRECTEUR 

ja BANCO CASSEUR. Siten pankin johdon 

uuden näkemyksen mukaan kassanhoi-

tajien tuli nyt kontrasigneerata setelit kir-

janpitäjien sijasta. Tämä olikin luontevaa 

Kuva 1. Yhden ruplan seteli vuodelta 1822. Setelistä ilmenee kirjanpitäjien lisääntynyt työmäärä, kun 

sekä vasempaan että oikeaan ylälaitaan piti kirjoittaa sarjanumero ja lisäksi vuosiluvun viimeinen 

numero ja päiväys. Setelin allekirjoittivat pankin johtokunnan jäsen Claës Gripenberg ja ylimääräinen 

kirjanpitäjä Abraham Öhmann.
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kassanhoitajien tehtäväkuvan perusteella, 

hehän vastaanottivat valmiit setelit ja laski-

vat ne liikkeeseen. 

Markkaseteleiden allekirjoit- 
taminen
Seteleiden kysynnän lisääntyessä tuli ajan 

mittaan selväksi, että niiden käsin allekirjoit-

tamisen sijaan oli löydettävä uusia ratkaisuja. 

Ensimmäinen, aikalaisten näkökulmasta var-

masti radikaali toimenpide tässä suhteessa 

oli siirtyminen painettuihin nimikirjoituksiin 

1 ja 3 markan seteleissä. Niitä ryhdyttiin las-

kemaan liikkeeseen tilapäisratkaisuna oman 

rahayksikön myötä, kun metallisia vaihto-

rahoja ei ollut ensi vaiheessa käytettävissä. 

Näin otettiin käyttöön kivipainolaattoihin 

kaiverretut allekirjoitukset. Allekirjoittajien 

virka-asemat säilyivät entisellään, joskin 

ruotsalaistaen niitä: BANKO-DIRECTÖR ja 

BANKO-KASSÖR. 

Muiden markkaseteleiden osalta ei us-

kallettu vielä ryhtyä yhtä pitkälle menevään 

järjestelyyn, koska seteleiden allekirjoitukset 

8 http://apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN.

katsottiin vaikeaksi jäljitellä ja siten tärkeäksi 

turvatekijäksi. Sen sijaan pankin johtokunta 

alkoi käyttää vuonna 1863 keisarilta saaman-

sa oikeuden perusteella pankin ulkopuolisia 

henkilöitä apuna seteleiden allekirjoittami-

sessa, kahta henkilöä johtokunnan jäsenten 

ja vastaavasti kahta kassanhoitajien sijaisena. 

Ensin mainitut saivat 1 markan 100 setelin 

allekirjoittamisesta, jälkimmäiset 80 penniä. 

Nykyrahassa palkkiot olisivat vastaavasti 4 ja 

3,2 euroa.8 Mikään rahasampo ei allekirjoit-

tajana toimiminen siten ulkopuolisille ollut, 

vaikka heidän vuosien aikana allekirjoittami-

ensa seteleiden määrä nousi merkittäväksi. 

Neljä pankin ulkopuolista henkilöä, jotka 

allekirjoittivat seteleitä käsin vuosina 1863–

1870, allekirjoittivat niitä kukin yli 400 000 

kappaletta.

Tilintarkastajat kuitenkin kyseenalaisti-

vat tämän ulkopuolisten käytön pysyvänä  

ratkaisuna vuonna 1869 tekemässään tar-

kastuksessa. Sen seurauksena pankin johto-

kunta joutui joka kerta erikseen pyytämään 

pankkivaltuustolta lupaa käyttää tilapäisesti 

Kuva 2. Viiden ruplan seteli vuodelta 1841, allekirjoittajina pankin johtokunnan jäsen Axel Federley 

ja kassööri Jonas Peron (vanhempi). Federley sai valtiovarainpäälliköltä nuhteita epäonnistuneesta 

nimikirjoituksestaan seteleissä. 
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ulkopuolisia apuna seteleiden allekirjoit-

tamisessa, kun siihen oli tarvetta.  Vaikka 

ongelmaan välillä pyrittiin löytämään pysy-

vämpiä ratkaisuja, sen itsepintaisuutta ku-

vaa hyvin se, että pankkivaltuusto käsitteli 

vuosina 1869–1881 seteleiden ylimääräisiä 

allekirjoittajia yhteensä kolmisenkymmentä 

kertaa. Joinakin pankkivaltuuston toiminnan 

alkuvuosina se oli ainoa heidän käsittele-

mänsä seteleihin liittyvä kysymys viallisten 

seteleiden lunastamista koskevien päätösten 

ohella. Pankin ulkopuolisten henkilöiden 

käytöstä allekirjoittajina oli välillä voimak-

kaita näkemyseroja pankkivaltuuston ko-

kouksissa, ja ratkaisu jäi muutaman kerran 

puheenjohtajan äänen varaan. 

Vuonna 1871 pankkivaltuusto myös hy-

väksyi johtokunnan esityksen ulkopuolisille 

1000 setelin allekirjoittamisesta maksettavat 

korvaukset. Se oli 7 markkaa I allekirjoitta-

jan ja 6 markkaa II allekirjoittajan sijaisena 

toimimisesta. Nykyrahassa palkkiot olisivat 

vastaavasti 32 ja 27 euroa. 9 Siten samal-

la kun palkkioperustetta muutettiin, myös 

palkkiota jonkin verran pienennettiin. Nämä 

korvaussummat säilyivät samoina koko sen 

9 http://apps.rahamuseo.fi/rahanarvolaskin#FIN.

ajan, vuoteen 1883, kun pankki turvautui 

ulkopuolisiin allekirjoittajiin.

Allekirjoittamista koskevien järjestelyjen 

rahahuollollista kriittisyyttä kuvastaa 

1870-luvun alkupuolella käyty keskuste-

lu valmistauduttaessa siirtymiseen kym-

menjärjestelmän mukaisiin seteliarvoihin. 

Pankin johtokunta ilmoitti tuolloin pank-

kivaltuustolle, etteivät sen jäsenet muiden 

virkavelvollisuuksiensa ohella ehtineet alle-

kirjoittaa pankin seteleitä siinä määrin, mikä 

oli tarpeen uusien 5 ja 10 markan setelei-

den liikkeeseen laskemiseksi. Koska asiassa 

etenemisestä oli eriäviä mielipiteitä, pankki-

valtuusto joutui keväällä 1874 äänestämään 

allekirjoituskysymyksestä. Yksi pankkival-

tuutettu oli sitä mieltä, että pankin neljä 

kassanhoitajaa ehtivät hyvin allekirjoittaa 

tarvittavan määrän seteleitä muiden velvolli-

suuksiensa ohella, eikä heidän sijastaan ollut 

tarpeen käyttää ulkopuolisia. Toinen val-

tuutettu sen sijaan halusi ennen päätöksen-

tekoa tietää johtokunnan jäsenten vuoden 

aikana allekirjoittamien seteleiden määrän. 

Koska kuitenkin puheenjohtaja ja yksi val-

tuutettu esittivät vanhan tilapäiskäytännön 

Kuva 3. Pankin ulkopuoliset henkilöt allekirjoittivat suuren osan seteleistä 1860-luvulla lukuun ot-

tamatta 1 ja 3 markan seteleitä, joihin allekirjoitukset painettiin. 12 markan setelin allekirjoittajina 

olivat yleisen revisio-oikeuden asessori Johan Elving ja Suomen rahapajan alijohtaja Johan Galindo.
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jatkamista, niin puheenjohtajan äänen rat-

kaistessa sitä päätettiin edelleen esittää 

keisarin hyväksyttäväksi. Sen mukaisesti ni-

mettiin jälleen kaksi ylimääräistä henkilöä 

allekirjoittamaan seteleitä sekä johtokunnan 

jäsenten että kassanhoitajien sijaisina. 

Vuonna 1874 annetun asetuksen mu-

kaan setelin tuli olla yhden johtajan (johto-

kunnan jäsenen) ja yhden muun virkailijan 

allekirjoittama. Allekirjoittajien virka-ase-

man nimikkeiksi painettiin nyt DIREKTÖR 

I BANKEN ja TJENSTEMAN I BANKEN. Siten 

myös näissä painetuissa virkanimikkeissä 

haluttiin ottaa huomioon seteleiden alle-

kirjoittamisen todellinen tilanne, koska yk-

sinomaan kassanhoitajien käyttö seteleiden 

allekirjoittamiseen ei tulisi riittämään val-

mistauduttaessa vuoden 1875 mallin sete-

leiden liikkeeseen laskuun. Jälkimmäinen 

virkanimike mahdollisti pankin eri tehtävissä 

toimivien virkailijoiden käytön allekirjoit-

tamisessa. Samalla haluttiin päästä eroon 

pankin ulkopuolisten henkilöiden käytöstä 

toisina allekirjoittajina. Ulkopuolisia hen-

kilöitä käytettiin kuitenkin vielä edelleen 

johtajien sijaisallekirjoittajina, joskin tätäkin 

pyrittiin välttämään ottamalla sopivia henki-

löitä väliaikaisesti johtokuntaan. 

Kun pankin johto katsoi vuonna 1876 tar-

peelliseksi tilata uuden erän 5 ja 10 markan 

seteleitä, päätettiin keisarille esittää aikai-

semman asetuksen muuttamista siten, että 

se mahdollistaisi ulkopuolisten allekirjoitta-

jien käytön pysyvänä menettelynä. Keisari 

hyväksyi esityksen asetuksella lokakuussa 

1876, koska maan rahaliikkeelle oli tärkeätä, 

että uudet setelit ilman viivytystä ja tarvitta-

vassa määrin tulisivat liikkeeseen. Samalla 

pankkivaltuusto velvoitettiin ilmoittamaan 

maan virallisissa lehdissä, ketkä ulkopuoli-

set henkilöt se kulloinkin oli allekirjoitus-

tehtävään nimennyt. Asetuksen mukaan sitä 

noudatettiin siihen asti, kunnes kysymys 

tulisi valtiopäivien käsiteltäväksi seuraavilla 

valtiopäivillä, mikä tapahtui vuonna 1877.

Suuriruhtinaskunnan siirtyminen kulta-

kantaan merkitsi päätöksentekijöiden mie-

lestä myös koko liikkeessä olevan setelistön 

vaihtamista vähitellen uusiin seteleihin, joi-

den tekstistä ilmenisi seteleiden lunastet-

tavuus kullassa. Tämä tuleva muutos tuki 

valtiopäivien pankkivaliokunnan mielestä 

Kuva 4. Vuoden 1875 setelimallista lähtien pankin ulkopuolisia allekirjoittajia käytettiin enää vain 

johtajien sijaisina. Viiden markan setelin  allekirjoittivat vuonna 1876 oikeusasiain toimituskunnan 

protokollasihteeri Emil Anthoni ja pankin kirjanpitäjä Frans Stenfeldt. 
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allekirjoitusten painamista arvoltaan pie-

niin seteleihin. Allekirjoitusten painamis-

ta puolsi lisäksi se epäkohta, että pankille 

vieraat ja yleisölle tuntemattomat henkilöt 

allekirjoittivat seteleitä. Sen takia valiokunta 

esitti säädyille, että 50 markkaa pienempi-

en seteleiden allekirjoitukset painettaisiin. 

Säätyjen mielipiteet kuitenkin jakautuivat 

kysymyksessä eikä tarpeellista enemmistöä 

saatu valiokunnan esitykselle, ja niin esitys 

painettuihin nimikirjoituksiin raukesi sillä 

erää. Pankki jatkoi sen jälkeen ulkopuolis-

ten allekirjoittajien käyttöä johtajien sijaise-

na, kunnes allekirjoituskysymys tuli jälleen 

ajankohtaiseksi vuonna 1880. Ulkopuolisia 

allekirjoittajia käytettiin enää kuitenkin vain 

arvoltaan 50 markkaa pienempien setelei-

den allekirjoittajina. 

Vuoden 1880 lopulla oli tullut ilmeiseksi, 

ettei 5 ja 10 markan seteleitä pystytty enää 

laskemaan liikkeeseen siinä tahdissa, kun 

niiden kysyntä kasvoi. Näin oli, vaikka ehkä 

kirjoitusvälineiden paranemisen seuraukse-

na yksi henkilö pystyi allekirjoittamaan jopa 

2 000 seteliä päivässä. Koska tällainen me-

kaaninen toiminta päivä toisensa jälkeen oli 

kuitenkin rasittavaa, saattoi pankin ulkopuo-

linen henkilö allekirjoittaa keskimäärin vain 

1 000 seteliä päivässä. Keisari hyväksyikin 

pankkivaltuuston esityksen, että 5 ja 10 mar-

kan seteleiden allekirjoittamiseen voitaisiin 

käyttää pankin virkailijoita tai ulkopuolisia 

henkilöitä samoin edellytyksin nimien jul-

kaisemisesta kuin edellisellä kerralla.  Päätös 

määrättiin jälleen olemaan voimassa siihen 

asti, kunnes asia valtiopäivillä tulisi säätyjen 

harkittavaksi, mikä tapahtui vuonna 1882.

Vuoden 1882 valtiopäivillä kokoontu-

nut pankkivaliokunta uudisti jo edellisillä 

vuoden 1877 valtiopäivillä tekemänsä esi-

tyksen siirtymisestä allekirjoitusten painami-

seen koneellisesti 50 markkaa pienempien 

seteleiden tapauksessa. Nyt valiokunnan 

mietinnössä viitattiin myös siihen, että kun 

painettuja allekirjoituksia oli käytetty tila-

päisissä 1 ja 3 markan seteleissä, se ei ol-

lut aiheuttanut hankaluuksia. Lisäksi uutena 

perusteena olivat edellisten valtiopäivien 

jälkeen liikkeestä löytyneet hyvätasoiset 10 

markan setelin väärennökset, joista valio-

kunnan mukaan ainoatakaan ei ollut tun-

nistettu allekirjoitusten epäsäännöllisyyden 

perusteella. Siten vanhalla argumentilla 

käsin kirjoitetusta allekirjoituksesta apu-

na väärennösten torjunnassa ei näyttänyt 

olevan merkitystä. Ainoa näkökohta, joka 

tuki vallitsevaa allekirjoituskäytäntöä, oli 

setelilomakkeiden painaminen ulkomail-

la Kööpenhaminassa. Sen takia oli valio-

kunnan mielestä hyvä, että ne viimeisteltiin 

vasta Suomen Pankissa. Samaan tulokseen 

katsottiin kuitenkin päästävän sillä, että kä-

sin allekirjoittamisen sijasta nimikirjoitukset 

painettaisiin pankissa. Tällä kertaa säätyjen 

enemmistö tuki ehdotusta ja se lähetettiin 

keisarin hyväksyttäväksi, mikä toteutui ase-

tuksella joulukuussa 1882. 

Kun siis nyt arvoltaan 50 markkaa pie-

nemmissä seteleissä siirryttiin painettuihin 

allekirjoituksiin, painettiin niihin järjestel-

mällisesti pankin kassanhoitajan nimikirjoi-

tus toisena allekirjoituksena. Luonnollisesti 

painettujen allekirjoitusten tapauksessa ei 

ollut tarvetta käyttää enää pankin muiden 

virkailijoiden nimikirjoituksia. Tämä käy-

täntö, jonka mukaan ylempi tai vasem-

manpuoleinen painettu nimikirjoitus oli 

johtokunnan jäsenen ja alempi tai oikean-

puoleinen pankin kassanhoitajan nimikir-

joitus, jatkui 1880-luvulta aina 1950-luvulle 

asti. Tuolloin myös pankin muissa tehtä-

vissä olevien virkailijoiden nimikirjoituksia 

ryhdyttiin painamaan seteleihin toisena al-

lekirjoittajina. Pankin johtokunnan jäsenten 

nimikirjoitukset säilyivät kuitenkin setelei-

den ensimmäisinä allekirjoituksina markka-

ajan loppuun asti.
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Käsin allekirjoittaminen jatkui kuitenkin 

50 markan ja sitä suurempien seteliarvojen 

tapauksessa. Joulukuun 1882 asetus käsitteli 

vain painettuja allekirjoituksia, ja käsin 

kirjoitettujen allekirjoitusten tapauksessa 

jatkettiin vuoden 1874 asetuksen käytäntöä, 

jonka mukaan setelin tuli olla yhden johta-

jan ja yhden muun virkailijan allekirjoittama. 

Isoja seteleitä allekirjoittikin käsin 1880- ja 

1890-luvuilla kirjava joukko pankin hen-

kilökuntaa kuten johtokunnan sihteerejä, 

asiamiehiä, kamreereja, kirjanpitäjiä, kontto-

rikirjureita, kirjaajia ja kanslisteja. Käyttämällä 

suurta joukkoa virkailijoita allekirjoittamaan 

seteleitä, riesa voitiin jakaa tasaisemmin, ja 

kaikki virkailijat ehtivät hoitaa myös var-

sinaisia tehtäviään. Siten ”TJENSTEMAN I 

BANKEN” olisi sopinut edelleen erinomai-

sesti toisen allekirjoittajan virkanimikkeeksi. 

Allekirjoittajien virka-aseman painamisesta 

seteleihin luovuttiin kuitenkin kaikkien uu-

sien setelityyppien tapauksessa vuodesta 

1882 lähtien.   

Viimeinen vaihe siirtymisessä painettui-

hin allekirjoituksiin saavutettiin vuosisadan 

vaihteessa. 1890-luvun lopulla oli tultu ti-

lanteeseen, jossa myös arvoltaan suurempi-

en seteleiden kysynnän lisäännyttyä niiden 

käsin allekirjoittamista alkoi olla mahdoton-

ta ylläpitää ilman yhäti kasvavaa joukkoa 

allekirjoittajia. Kun lisäksi Suomen Pankin 

tehtävät olivat kehittyneet yhä enemmän 

keskuspankin omaisiksi, oli vaikea perustel-

la seteleiden yksitoikkoista ja hyödyttömäl-

tä tuntuvaa käsin allekirjoittamista yhdeksi 

johdon ja henkilökunnan keskeiseksi tehtä-

väksi. Tämän takia pankkivaltuusto kokouk-

sessaan vuoden 1899 lopulla päätti ehdottaa 

valtiopäivien pankkivaliokunnalle siirty-

mistä kaikissa seteliarvoissa painettuihin 

10 Erkki Borg (1976), Suomessa käytetyt rahat, 2. uusittu painos ja Erkki Borg (1980), Rahan väärti.

11 Ks. esim. Mönkäre–Hammar (1992), Allekirjoitusten viidakossa ja Heinonen (2012), Viimeiset markat 

ja Heinonen (2016), Sodan ja rauhan rahat.

allekirjoituksiin. Pankkivaltuusto korosti, 

että pankin johdon käsityksen mukaan kai-

kissa Euroopan pääpankeissa nimien alle-

kirjoitukset painettiin huolimatta siitä, että 

niiden setelit olivat alttiimpia väärennök-

sille kuin Suomen Pankin setelit.   Tämä 

korostus tuntuu siinä mielessä erikoiselta, 

että Ruotsissa 50 ja 100 kruunun setelei-

den toinen allekirjoitus painettiin, mutta 

toinen allekirjoitettiin käsin aina vuoteen 

1903 asti. Lisäksi 1000 kruunun seteleiden 

allekirjoitukset painettiin ensimmäisen ker-

ran vasta vuonna 1932. Ehkä selityksenä 

oli, ettei Ruotsin valtakunnanpankkia luet-

tu Euroopan pääpankkien joukkoon. Joka 

tapauksessa keisarin hyväksyttyä säätyjen 

tekemän esityksen siirryttiin pankin kaikki-

en seteleiden nimikirjoitusten painamiseen 

pankin setelipainossa vuodesta 1901 lähtien. 

Seteleiden käsin allekirjoittajista
Erkki Borg teki aikanaan valtavan työn se-

teleiden allekirjoittajien selvittämisessä.10 

Osa allekirjoittajista ilmeni pankkivaltuus-

ton pöytäkirjamerkinnöistä ja kertomuksista 

pankkivaliokunnalle, mutta osa varsinkin 

1880- ja 1890-lukujen allekirjoittajista jäi 

tuossa vaiheessa hämärän peittoon, koska 

henkilöistä ei ollut enää mainintoja pankin 

johdon raporteissa. Myöhemmät allekirjoi-

tuksia käsitelleet julkaisut ja artikkelit ovat 

keskittyneet itsenäisyyden aikana koneella 

painettuihin allekirjoituksiin sekä siinä yh-

teydessä käytettyihin nimisarjoihin.11 Siten 

Borgin jälkeen ei näihin suuriruhtinaskun-

nan aikaisiin käsin allekirjoituksiin ole enää 

järjestelmällisesti palattu. 

Borg selvitti myös naisten osallistumis-

ta tehtävään ylimääräisinä allekirjoittajina, 

ja arveli lisäksi jopa erään ulkomaalaisen 
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osallistuneen seteleiden allekirjoittamiseen. 

Kirjallisen materiaalin puuttuessa hän jou-

tui joidenkin allekirjoitusten selvittämisessä 

turvautumaan niiden tulkitsemiseen, mikä 

varmasti edellytti salapoliisityötä. Kun vai-

keaselkoisesta allekirjoituksesta oli syntynyt 

jonkinlainen käsitys, oli pankin painetuis-

ta matrikkeleista etsittävä siihen sopivaa 

nimeä. Painetuissa virkailijamatrikkeleissa 

on tässä suhteessa kuitenkin se puute, että 

niissä on tiedot vain pankin vakinaisista 

virkailijoista. Matrikkeleihin ei ole kirjattu 

henkilöitä, joilla ei ollut vakinaista virkaa 

riippumatta siitä, kuinka kauan he olivat yli-

määräisinä virkailijoina pankin palvelukses-

sa. Muutaman allekirjoittajan nimi jäi siten 

Borgilta selvittämättä. Tuolloin epäselviksi 

jääneet nimet on pyritty nyt selvittämään, ja 

niitä tarkastellaan seuraavassa.

Pankin ulkopuoliset henkilöt seteleiden 
allekirjoittajina
Aloitetaan kuitenkin helpommasta päästä 

eli pankin ulkopuolisista henkilöistä, joita 

käytettiin seteleiden allekirjoittajina vuosina 

1863–1883.  Nämä henkilöt valittiin usein se-

naatin toimituskuntien virkamiesten piiristä. 

Osa ulkopuolisista allekirjoittajista oli kui-

tenkin ollut aikanaan pankin palveluksessa, 

mutta jäänyt eläkkeelle tai eronnut palveluk-

sesta. Kaikkien näiden pankin ulkopuolisten 

henkilöiden nimet löytyvät pankkivaltuus-

ton pöytäkirjoista, joten nimien osalta ei 

ole varsinaisesti mitään uutta kerrottavaa. 

Seuraavassa lähdetään kuitenkin siitä, että 

henkilöt ovat toimineet joko pankin joh-

tajien tai kassanhoitajien sijaisina vain sen 

mukaisesti, kun heidät on mainittuihin al-

lekirjoitustehtäviin nimitetty. Siten luettelo 

poikkeaa jonkin verran Borgin vastaavista 

merkinnöistä, joiden mukaan sama pankin 

ulkopuolinen henkilö oli saattanut toimia 

sekä I että II allekirjoittajana. Koska ny-

kyisenä internet-aikana on lisäksi aiempaa 

helpompi jäljittää henkilöiden elämänkul-

kuja, on joidenkin henkilöiden tapauksessa 

mainittu muutama sana heidän muista kuin 

seteleiden allekirjoitustehtävistään:

Ylimääräiset I nimen kirjoittajat (suluissa 
vuodet, jolloin henkilö allekirjoitti seteleitä 
pankin ulkopuolisena henkilönä)
Gabriel Waenerberg, senaatin esittelijäsih-

teeri, toimi 1870-luvulla pankkivaltuu-

tettuna, (1863–1870). 

Johan El(f)ving, yleisen revisio-oikeuden 

asessori, (1863–1870).

Lars Langenskiöld, siirtyi pankin johtokun-

nasta eläkkeelle vuonna 1861, (1872–

1879).

Alex Boije, siirtyi pankin Pietarin kontto-

rin johtajan tehtävästä eläkkeelle vuonna 

1870, (1872–1874).

Emil Anthoni, oikeusasiain toimituskunnan 

protokollasihteeri, toimi 1870-luvun alus-

sa pankissa myös asiamiehen apulaisena, 

(1875–1881).

Karl Adolf Tamelander, eversti evp, (1876–

1882).

Emil Reinhold Strömberg, siirtyi pankin 

asiamiehen tehtävistä tie- ja vesiraken- 

nusylihallituksen asessorin tehtäviin 

vuonna 1880, (1880–1883).

Lars Knut Prytz, senaatin protokollasihteeri, 

(1881–1883).

Ylimääräiset II nimen kirjoittajat
Johan Galindo, Suomen rahapajan alijoh-

taja, myöhemmin Suomen Pankin kam-

reeri ja johtokunnan jäsen sekä Suomen 

Yhdyspankin pitkäaikainen pääjohta-

ja, adoptoituna vapaaherra Cronstedt, 

(1863–1870). 

Robert Hernberg, senaatin kopisti, (1863–

1870) (ei siis Hornborg).

Gustaf Rancken, kouluasiain ylihallituksen 

notaari, konsistorin amanuenssi, (1872–

1875).
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Georg Maurits von Christierson, senaatin 

valtionvaraintoimituskunnan kopisti, 

(1872).

Reinhold Ersnt Jägerhorn, senaatin maan-

viljelyn toimituskunnan kanslisti, (1873).

Alexander Langolain, postinhoitajan apu-

lainen, lääninsihteeri, myöhemmin mm. 

Postisäästöpankin hallituksen puheen-

johtaja, (1873–1875).

Pankin virkailijat seteleiden  
allekirjoittajina
Pankin ulkopuolisia henkilöitä on luonte-

vaa kutsua seteleiden ylimääräisiksi alle-

kirjoittajiksi. Sen sijaan pankin virkailijoita 

on vaikeampi jakaa varsinaisiin ja ylimää-

räisiin allekirjoittajiin useastakin eri syystä. 

Ensinnäkin kuten edellä ilmeni, alkuvai-

heessa melkein kaikki pankin virkamiehet 

osallistuivat seteleiden allekirjoittamiseen. 

Lisäksi useat alkuaikojen allekirjoittajat aloit-

tivat pankissa ylimääräisinä virkailijoina ja 

etenivät sitten urallaan erilaisiin vakinaisiin 

tehtäviin. Siten kunkin virkailijan osalta pi-

täisi selvittää, milloin hän toimi kirjanpitäjä-

nä tai myöhemmin kassanhoitajana, joiden 

tehtäviin kuului nimenomaan seteleiden al-

lekirjoittaminen, ja milloin hän allekirjoitti 

seteleitä muissa tehtävissä. Lisäksi monet 

henkilöt toimivat viransijaisina lyhyempiä 

tai pidempiä ajanjaksoja tehtävissä, joiden 

toimenkuvan pääasiallinen sisältö oli sete-

leiden allekirjoittaminen. Pankkivaltuusto 

jopa kannatti vastoin johtokunnan esitystä, 

että pitkäaikaiset viransijaiset allekirjoittaisi-

vat seteleitä, jos se kuului kyseisen tehtävän 

toimenkuvaan. 

1870-luvulta lähtien tulee entistä vai-

keammaksi jakaa pankkilaisia seteleiden 

ylimääräisiin ja varsinaisiin allekirjoittajiin. 

Vuoden 1875 setelimallista alkaen toisen 

12 Borg (1976), s. 444; Hannu Paatela (1978), Research collection of bank notes used in Finland 1662–

1978, s. 62.

allekirjoittajan seteliin painettu virkanimi-

ke oli asetuksen mukainen ”TJENSTEMAN 

I BANKEN”. Pankkivaltuuston päätöksissä 

seteleiden ylimääräisinä allekirjoittajina mai-

nittiin pankkilaisia vain siinä tapauksessa, 

että nämä eivät olleet pankin vakinaisessa 

virassa. Useimmat näistä henkilöistä siirtyi-

vät kuitenkin myöhemmin pankin vakinai-

siin virkoihin. 

Vuoden 1883 alkukuukausien jälkeen 

pankki ei enää käyttänyt ulkopuolisia hen- 

kilöitä seteleiden allekirjoittajina, eikä alle-

kirjoittajasta ollut enää mainintoja pankki-

valtuuston pöytäkirjoissa. Siten ei myöskään 

pankkivaltuuston tulkinnan mukaan ollut 

enää ylimääräisiä allekirjoittajia, kun kaikki 

allekirjoittajat olivat pankin palveluksessa, 

olivatpa nämä sitten vakinaisia tai ylimää-

räisiä virkailijoita.

Pankin naispuoliset ja ulkomaiset (?)  
seteleiden käsin allekirjoittajat sekä 
muutama muu tarkennus alle- 
kirjoittajista
Borgin ja Paatelan mukaan kaksi naispuo-

lista henkilöä, Helmi Olsoni ja Givi Järnefelt 

allekirjoittivat seteleitä käsin.12 Määrä on 

oikea, mutta toinen nimi on todennäköisesti 

virheellinen. Helmi Olsoni oli pankin mo-

nikymmenvuotinen johtokunnan kanslisti 

ja hän allekirjoitti seteleitä käsin 1890-lu-

vun lopulla ja vuonna 1900. Givi Järnefelt 

-nimistä henkilöä ei kuitenkaan ole löytynyt 

pankin arkiston henkilöstöä koskevista 

dokumenteista. Sen sijaan pankissa toimi 

1890-luvulla Gideon Järnefelt -niminen 

ylimääräinen virkailija, josta tässä lienee 

kysymys. 

Käsin seteleitä allekirjoittaneista löytyy 

kuitenkin toinen naishenkilö. Hän on Borgin 

kirjassa allekirjoittajien joukossa mainittu E. 
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Dammert eli Ellen Dammert, joka Olsonin 

tavoin toimi vuosikymmeniä pankissa vir-

kailijana. 

Borg mainitsee kysymysmerkillä yhden 

venäläisvaikutteisen nimen (Fešjanok) pan-

kin seteleiden allekirjoittajien joukossa.13  

Kyseessä on kuitenkin pankin saksankie-

len kääntäjä Frans Fridrich Horn, joka alle-

kirjoitti seteleitä vuosina 1899 ja 1900. 

13 Borg (1976), ks. esim. s. 342 ja 443.

Kuva 5. Helmi Olsoni allekirjoitti seteleitä käsin. Toiseksi naispuoliseksi käsin allekirjoittajaksi on il-

meisesti virheellisesti oletettu Givi Järnefelt, mutta kyseessä lienee ollut pankin ylimääräinen virkailija 

Gideon Järnefelt.

a.

b.

Kuva 6. Pankin saksankielen kääntäjän Frans 

Fridrich Hornin allekirjoitus on osoittautunut 

vaikeaksi tulkita. 
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Seuraavassa on mainittu ne seteleitä käsin 

allekirjoittaneet pankin ylimääräiset virkaili-

jat, joiden nimiä ei ole mainittu pankin pai-

netuissa henkilömatrikkeleissa sekä vuodet, 

joina kyseiset henkilöt allekirjoittivat sete-

leitä. Lisäksi on mainittu kaksi vakinaista 

virkailijaa, joiden nimiin on liittynyt epä-

selvyyttä:  

Arthur Aspelin (1880–1882), Alexander 

Bæckmann (1876–1881), Alrik Biese (1881–

1890), Walter Heimbürger (toimi  pankin se-

telituotannon valvojana Kööpenhaminassa 

ja viransijaisena johtokunnassa) (1894), 

Gideon Järnefelt (1897–1900) ja Jonathan 

Weckman (1900). B. Lundgren = Bertel 

Sundgren (toimi eri tehtävissä pankin haara-

konttoreissa) ja A Siljander = Adolf Silljander 

(toimi ylimääräisenä ja nuorempana kirjan-

pitäjänä pankissa).

Sen jälkeen kun pankki luopui ulkopuo-

listen henkilöiden käytöstä 50, 100 ja 500 

markan seteleiden allekirjoittajina, kiinnit-

tyy huomio siihen, että II käsin allekirjoit-

tajien lukumäärä oli noin kolminkertainen 

I allekirjoittajien määrään verrattuna lähes 

kaikkien seteliarvojen tapauksessa. Tästä 

syntyy käsitys, että allekirjoittamisen aiheut-

tamaa ylimääräistä vaivaa pyrittiin jakamaan 

mahdollisimman laajasti pankin virkailijoi-

den kesken, kun taas johtokunnan tukena 

I allekirjoittajina käytettiin vain muutamaa 

johtokuntaa lähellä olevaa virkailijaa kuten 

johtokunnan sihteeriä ja ylikamreeria. Tälle 

artikkelille käytettävissä oleva tila ei kuiten-

kaan mahdollista kaikkien Suomen Pankin 

seteleitä käsin allekirjoittaneiden henkilöi-

den luetteloa, mutta sen julkaisemiseen löy-

tyy varmasti mahdollisuus tulevaisuudessa.

Lopuksi
Materiaalin vähäisen saatavuuden vuoksi 

1800-luvun seteleiden allekirjoitusten ke-

rääminen ei ehkä kiinnosta kovin suurta 

keräilijäjoukkoa. Monille riittää tavoitteeksi, 

että pystyy hankkimaan kokoelmaansa edes 

yhden suhteellisen hyväkuntoisen kohteen 

kustakin setelityypistä. 1800-luvun setelei-

den allekirjoituskäytännöt muodostavat kui-

tenkin erinomaisen rahahuollon ajankuvan, 

minkä ohella lukuisten sekä pankin virkaili-

joiden että ulkopuolisten henkilöiden käyttö 

allekirjoittajina kuvastaa seteleiden liikkee-

seen laskun ja siihen liittyneen päätöksen-

teon haasteita. 

Kuvat: Jaakko Koskentola

Kiitän Auvo Tirkkosta mahdollisuudesta tar-

kistaa joitakin yksityiskohtia hänen tieto- ja 

kuvakannastaan.  
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Elias Brennerin kuoleman 300-vuotismuisto 

– hän kuoli 16. tammikuuta 1717 – on tänä 

vuonna ollut esillä eri yhteyksissä. Hänen 

syntymästään 18. huhtikuuta 1647 on myös 

kulunut 370 vuotta. Vuoden kulkiessa lop-

puaan kohti on varmaan aiheellista muistaa 

Brenneriä myös lehdessämme. Kirjoitus pe-

rustuu Suomen Heraldisen Seuran vuosiko-

kouksessa pidettyyn esitelmään Brennerin 

toiminnasta heraldikkona, mutta heraldiikan 

osuutta on tässä versiossa supistettu. 

Brenner oli syntyjään pappilan poika 

Pohjanmaalta. Koska hän jo nuorella iällä 

siirtyi Ruotsin puolelle, hän ei ole Suomessa 

ollut kovin tunnettu. Tilannetta paransi ai-

kanaan elämäkerta, jonka hänestä julkai-

si 1896 toinen pohjalainen papin poika, 

Eliel Aspelin (myöh. Aspelin-Haapkylä), 

joka oli syntynyt (ja myös kuoli) 200 vuot-

ta Brennerin jälkeen. Sekä suomeksi että 

ruotsiksi ilmestynyt teos käsitteli Brenneriä 

ensisijaisesti taidehistorian näkökulmasta, 

numismatiikkaan ja varsinkin heraldiik-

kaan siinä puututaan vain lyhyesti. Ilman 

Aspelinin tutkimuksia tietomme Brennerin 

elämästä ja toiminnasta olisivat kuitenkin 

oleellisesti vähäisemmät. Aspelin oli aloitta-

nut tutkijanuransa Suomen kansallismuseon 

edeltäjän, Helsingin yliopiston historiallis-

kansatieteellisen museon amanuenssina 

1870-luvulla; hän väitteli tohtoriksi Suomen 

keskiajan taiteesta ja sai 1892 nimityksen 

estetiikan ja nykyiskansojen kirjallisuuden 

ylimääräiseksi professoriksi. Hän tutki silti 

edelleen myös Suomen taidehistoriaa ja jul-

kaisi siitä useita kirjoja. 

Brenneristä Aspelin aivan ilmeisesti kiin-

nostui siksi, että hän tunnisti Brennerin 

olleen ensimmäinen täysin kansainvälistä 

tasoa edustava suomalainen taiteilija. Sen 

lisäksi Brenner loi merkittävän uran peräti 

kolmella muullakin alalla: muinaistutkijana, 

numismaatikkona ja heraldikkona. Kaikki 

nämä alat kytkeytyivät toisiinsa: Brennerin 

ura heraldikkona perustui osaltaan hänen 

taiteelliseen lahjakkuuteensa, ja sitä hyödyt-

tivät myös hänen toimintansa muinaistutki-

jana ja hänen tietonsa vanhoista rahoista, 

joissa tunnetusti on paljon heraldisia 

tunnuksia. 

Elias Brenner oli Isonkyrön kirkkoherran 

Isak Brennerin poika ja suuren perheen 16. 

lapsi; useimmat muut lapset tosin kuolivat 

pieninä. Seitsemän vuoden ikäisenä hänet 

lähetettiin kouluun Uuteenkaarlepyyhyn ja 

sen jälkeen Poriin. Seuraavaksi oli kuuden-

toista vuoden iässä edessä yliopisto. Hänen 

kaksi nuorempaa veljeään opiskelivat vast-

ikään perustetussa Turun akatemiassa, mut-

ta Elias sai lähteä Uppsalaan. Tämä ratkaisi 

hänen tulevaisuutensa, sillä vaikka hän alun 

perin aikoi lukea papiksi, hän kiinnostui 

jo varhain muinaistutkimuksesta, ja sen 

opiskelemiseen oli Uppsalassa paremmat 

edellytykset kuin Turussa. Jo 21-vuotiaana  

hänestä tuli 1668 Ruotsin hiljattain peruste-

tun antikviteettikollegion piirtäjä. 

Piirtäjän toimi ei edellyttänyt lopputut-

kintoa, eikä hän sellaista myöskään suorit-

tanut, mutta hän sai kuitenkin myöhemmin 

antikviteettikollegion asessorin viran. Piirtä-

jänä hänen tehtävänään oli dokumentoi-

da muinaisjäännöksiä, ja hänet lähetettiin 

Elias Brennerin muistovuosi

Tuukka Talvio
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antikvaarisille tutkimusmatkoille eri puolille 

valtakuntaa. Huomattavin näistä matkoista 

suuntautui 1670–1672 Suomeen, missä hän 

tutki muistomuistoja noin 40 kirkossa sekä 

Turun, Hämeen ja Viipurin linnoissa. Hän 

piirsi mm. heraldisia lasimaalauksia, joista 

Reinhold Hausen (1882) ja Harry Donner 

(1914) ovat hänen piirustuksiensa perusteel-

la kirjoittaneet. Suomen Heraldisen Seuran 

1978 ilmestyneeseen 20-vuotisjuhlakirjaan 

sisältyvä Ruotsin entisen valtionheraldikon 

C. G. U. Schefferin kirjoitus ”Kring Elias 

Brenner” käsittelee sekin paljolti Brennerin 

antikvaarista matkaa Suomeen 1670-luvun 

alussa sekä hänen tuolloin tekemiään he-

raldisia muistiinpanoja. 

Vuosien mittaan Brenner keskittyi yhä 

enemmän taiteellisiin pyrkimyksiinsä, ennen 

kaikkea miniatyyrimaalaukseen, josta hänet 

nykyään taiteilijana ensisijaisesti muistetaan. 

Tämä oli seurausta siitä, että hänelle myön-

nettiin 1677 kuninkaallisen hoviminiatyyri-

maalarin arvo. Kuolemansa jälkeen hänet 

on siitä huolimatta muistettu ehkä parhaiten 

numismaatikkona. Tähän oli syynä hänen 

ainutlaatuisen hieno Ruotsin rahojen koko-

elmansa ja siihen perustuva teos Thesaurus 

nummorum sveo-gothicorum, ruotsalaiselta 

nimeltään En Skatt af Swenskt Mynt. Vuonna 

1691 julkaistun Thesauruksen nimilehdellä 

mainitaan, että hän oli koonnut tämän aar-

teen 30 vuoden aikana, mikä kirjaimellisesti 

otettuna tarkoittaa, että hän aloitti rahojen ja 

mitalien keräilyn kolmentoista vuoden iässä, 

mikä toki on täysin mahdollista. Teoksen 

ilmestyttyä hän valmisteli siitä koko lop-

puikänsä uutta, täydennettyä painosta, jonka 

hänen ystävänsä Nils Keder lopulta julkai-

si 1731, toistakymmentä vuotta Brennerin 

kuoleman jälkeen. 

Brennerin teos sai kansainvälistä mainet-

ta, jota sen tekijä ilmeisesti pyrki itse edis-

tämään lähettämällä kirjan ensimmäisestä 

painoksesta kappaleita eri tahoille, kuten 

Ranskan kuninkaalle ja Persian šaahille. 

Ludvig XIV:lle kuulunut kappale on sittem-

min saatu ostetuksi Ruotsin numismaattiselle 

yhdistykselle. (Kysyessäni vuosia sitten irani-

laiselta kollegalta Persian šaahille lähetetystä 

kappaleesta – joka ehkä saattaisi olla jossain 

kirjastossa Teheranissa – hän ei osannut 

sanoa asiasta mitään.)

Nykypäivän näkökulmasta Brenner ei 

kuitenkaan ollut numismatiikan tutkijana 

mitenkään erityisen merkittävä. Hänen teok-

sensa tuli silti hyvin tunnetuksi ja sitä käy-

tettiin käsikirjana 1800-luvun jälkipuolelle 

asti, mutta syynä oli ennen kaikkea sen hyvä 

kuvitus. Miniatyristinä Brenner osasi nähdä 

pientenkin rahojen oleelliset piirteet ja ku-

vata osuvasti myös mitaleita. Keräilijänä hä-

nellä oli lisäksi silmää erilaisille varianteille, 

ja heraldisena taiteilijana hän luonnollisesti 

hallitsi rahoissa olevien vaakunoiden yksi-

tyiskohtaisen kuvaamisen.

Brennerin toimintaa heraldikkona Aspelin 

käsitteli varsin lyhyesti, sillä hänellä ei ollut 

kovin paljon lisättävää siihen, mitä aihees-

ta tuolloin tiedettiin. Hän kertoo, kuinka 

Brenner oli ruvennut työskentelemään ku-

ninkaan kansliassa heraldikkona ja vaaku-

namaalarina samoihin aikoihin, kun hänet 

otettiin palvelukseen miniatyyrimaalarina. 

Brennerin tehtävänä oli suunnitella heral-

diikan sääntöjen mukaisia vaakunoita vas-

tanimitetyille aatelismiehille sekä maalata 

ne vesiväreillä heidän aateliskirjoihinsa. 

Varsinaista valtionheraldikon virkaa ei tuol-

loin vielä ollut. ”Luultavaa on sen tähden, 

että Brenner sai erityisen maksun joka kerta 

kun häntä käytettiin heraldikkona”, Aspelin 

toteaa.

Scheffer täydentää Aspelinin tietoja artik-

kelissaan 1978 tuomalla julki, että Ruotsin 

valtionarkiston kokoelmassa ”Sköldebrev 

och adelsvapen” on 18 Brennerin 1687–1715 

tekemää ehdotusta aatelisvaakunoille. Se ei 

ole kovin paljon, mutta hän mainitsee myös 
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Brennerin luonnoskirjan, joka sisältää eh-

dotukset noin 170 vaakunalle sekä lisäksi 

monille, jotka on vain kuvailtu (tarkoitta-

nee sanallista kuvailua). Scheffer myös yh-

tyy Aspelinin mielipiteeseen, jonka mukaan 

aiemmin Brennerin maalaamina pidetyt yli 

500 vaakunakilpeä Ruotsin ritarihuoneessa 

eivät ole hänen käsialaansa: miniatyyrimaa-

larin erityistaidot sopivat vaakunoiden suun-

nitteluun, mutta ei ole uskottavaa, että hän 

olisi itse maalannut melko kookkaat kilvet 

metallilevyille. 

Elias Brennerin toiminta heraldisena 

suunnittelijana osui Kaarle-kuninkaiden 

kaudelle, 1600-luvun loppuun ja 1700-luvun 

alkuun. Vaakunoiden yleisimmät värit olivat 

tuolloin sininen, Ruotsin kansallisväri, sekä 

kulta ja hopea. Tuona aikana saivat myös 

useat tunnetut suomalaiset aatelissuvut 

vaakunansa, niiden joukossa Mannerheim, 

Ehrnrooth ja Tavaststjerna.

Jälkimaailma muistaa Brennerin silti par-

haiten numismaatikkona. Kuten jo on to-

dettu, hänen tunnetun teoksensa ansiot ovat 

ennen kaikkea sen kuvituksessa. Sen takia 

Thesauruksen toista painosta käytettiin pa-

remman puutteessa käsikirjana 1800-luvun 

jälkipuolelle asti, vaikka sen varhaisem-

paa keskiaikaa (brakteaatteja) käsittelevä 

osuus oli jo ilmestyessään vanhentunut. 

Edelläkävijöille sallitaan kuitenkin puuttei-

ta. Niinpä Ruotsin numismaattinen yhdistys 

lyötti 1873 pidetyn perustavan kokouksensa 

muistoksi 1877 mitalin, jossa oli Brennerin 

muotokuva, ja 1976 yhdistys otti käyttöön 

Brennerin mukaan nimetyn numismaat-

tisen ansiomitalin, jolla on sama etusivu 

(kuva oheisena). Suomen Numismaattinen 

Yhdistys on puolestaan vaalinut Brennerin 

muistoa valitsemalla vuosikokouspäiväk-

seen 18. huhtikuuta. Ensimmäisen mitalinsa 

SNY teetti Brennerin kuoleman 200-vuotis-

muistoksi 1917, mutta maailmansodan takia 

se voitiin saada lyödyksi vasta 1920. 
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H U U T O K A U P P A 

 
Suomen Numismaattinen Yhdistys r.y. 

järjestää huutokaupan 

lauantaina 25. päivänä marraskuuta 2017  
klo 12.00 Balderin salissa, 

Aleksanterinkatu 12 A, Helsinki. 
Huutokauppakohteet ovat nähtävänä klo 

10.30 alkaen. 
Kahvio on auki tilaisuuden aikana.  

 
 

А У К Ц И О Н 

A U K T I O N 
 

Numismatiska Föreningen i Finland 
håller auktion  

lördagen den 25 november 2017 kl. 12  
i Balders sal, Alexandersgatan 12 A, 

Helsingfors. 
Objekten finns till påseende från kl. 10.30. 

Kaféet är öppet. 

 
A U C T I O N 

  
Аукцион Нумизматического Общества  

25-ого ноября 2017 г. начнётся в 12 часов.  
Адрес Aleksanterinkatu 12 A, Хельсинки. 

Просмотр лотов аукциона с 10.30. 

The auction of the Finnish Numismatic Society  
will be held on saturday the 25th of November 

2017. The auction will start at 12 o`clock  
precisely at address Aleksanterinkatu 12 A,  

Helsinki. The items are displayed for
Кафе работает во время аукциона. 

 
 

inspection from 10.30 am. 
Café will be open during the auction. 

   
 

 
T E R V E T U L O A   –  V Ä L K O M M E N  -  W E L C O M E 

 
Д О Б Р О   П О Ж А Л О В А Т Ь 
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Postitse toimitettavat kirjalliset tarjoukset toimitetaan huutokaupanhoitajalle  23.11. klo 18.00 
mennessä  osoitteella: 
Skriftliga anbud, som skall vara hos auktionsförrättaren  senast den 23 november  kl.18  sändes 
under adress:  
Mailed bids should arrive by the 23rd of November at 6 PM Finnish time to our address: 
 

SNY 
Juha Halén    e-mail: auctions@snynumis.fi 
Mechelininkatu 15 B 47 
00100 Helsinki 
 
Puhelimitse tai sähköpostilla toimitettavien kirjallisten tarjouksien tulee olla perillä viimeistäin  
23.11. klo 18.00 mennessä. 
Skriftliga anbud med e-post eller i telefonen skall vara hos auktionsförrättaren  senast den 23 
november kl.18   
Email and telephone bids should be transferred by the 23rd of November at 6 PM Finnish time  
 
Huutokauppaohjelman kautta tulevien tarjousten tulee olla perillä viimeistään 25.11.2017 klo 10.00 
mennessä, jonka jälkeen tarjousten ei ole enää mahdollista ohjelman kautta. 
Anbud till auktionsprogrammet skall anlända senast den 25 november kl 10.00. Det är inte möjligt 
att sända anbud efter detta till programmet. 
Bids transferred using our auction programme should be ready by the 25th of November at 10 
o´clock precisely. The programme will not accept any new bids after that time.   
 
Puhelin 09 – 662 281  Telefon / Från utlandet / international     358 –  9 – 662 281   
Tavattavissa  / Anträffbar                            arkisin / vardagar  klo / kl  10.00 – 17.00  
   
Huutokaupassa luovutamme kohteet kassalta vain maksusuoritusta vastaan. Kohteet, 
jotka halutaan maksaa huutokauppapäivää myöhemmin, voidaan noutaa toimistostamme 
maksusuoritusta tai suoritettua laskua vastaan. Kohteiden ostaja menettää oikeuden 
ostamiinsa kohteisiin ellei hän ole suorittamut kohteiden maksua 20 päivän sisällä 
huutokaupasta, kirjallisten tarjousten osalta laskun päiväyksestä tai 
postiennakkolähetyksen lähetyspäivästä lukien. 
 
Innan objekten kan överlämnas från kassan, de skall vara betalade. Objekt, som önskas 
betala senare än auktionsdagen, kan hämtas från kontoret mot betalningsbevis. 
Assurerade försändelser till Sverige har numera ett maximibelopp på 1000 €. Objekten 
som har högre värde än detta måste hämtas från auktionsplatsen eller kontoret. Om 
objekten är inte betalade inom 20 dygn efter auktionen förlorar köparen sina rättigheter 
till de inköpta objekten räknat från auktionsdagen, gällande skriftliga anbud från 
räkningens datum eller postförskottbrevets datum.  
 
Before lots are handed to buyers they must be payed to full amount. If you wish to settle 
the invoice later than the auction day, the lots may be obtained from our premises 
showing a settled  invoice. If a buyer fails to pay during 20 days after the auction day the 
buyer loses all rights to the auctioned items, for absentee bids starting from the date of 
invoice.  
 
Чтобы получить лоты они должны быть оплаченными. Хотите ли платить лоты 
попозже, они остаются у нас и их можно собрать у офиса. Покупатель потеряет свой 
права на выкупленных лотов если они не оплачены в теченье 20 дней с дня аукциона, 
у заочных ставок с даты инвойса. 
 
Tarkemmat huutokauppaehtomme ovat kotisivuillamme snynumis.fi. 





























































































 Luettelossa mainitut hinnat ovat lähtöhintoja.  
 Huomioi 16 %:n (sis. alv) ostajanmaksu saavutettuun hintaan ! 
 De i listan angivna priserna är minimipriser i euro.  
 Observera, att 16 % (inkl. mvs) tillkommer på klubbat pris ! 
 Prices shown are starting prices in euro.  
 Please note that 16 % (incl. VAT) will be added to the prices realized ! 

 
MINIMIKOROTUKSET    •    MINIMIFÖRHÖJNINGAR    •    MINIMUM INCREASES
     
                                -  100 €    =     5 € 1000 €    -   5000 €  =         50 € 
               100 €  -  500 €    =   10 €      5000 €    - 10000 €  =    100 € 
               500 €  - 1000 €    =   20 €             10000 €   -    =    500 € 
 

Kirjallisten tarjousten tulee noudattaa tätä asteikkoa. Skriftliga anbud bör iaktaga 
motsvarande intervaller. Mailed bids should be written according to this scale.  

 
KUNTOLUOKITUS • KVALITETSBETECKNINGAR • GRADES OF PRESERVATION 

 
00 Kiiltolyönti / Spegelglans / Proof 
 
0 Virheetön, täysin leimakiiltoinen  / Felfritt exemplar med stämpelglans  / Faultless and uncirculated 

Virheetön, ei pienintäkään taitosta / Felfritt helt utan vikningar / Faultless without folds 
 
01 Ei kulumisen jälkiä, pinta ehjä, leimakiiltoinen, mutta raha voi olla tummunut / Inga spår av 

förslitning, ytan oskadd med stämpelglans, men möjligen med mörk ton / No traces of wear, 
surface undamaged but the coin may possibly be darkly toned 
Kerran taitettu, puhdas paperi / En vikning, sedelpappret rent / Paper as new but with one fold 

 
1+ Korkeimmissa kohdissa hyvin pieniä käsittelyn jälkiä, muuten yksityiskohdat terävät / Trots små   

spår av hantering detaljernas skärpa oförändrad  / Minimal traces of wear only in the highest details 
Kahdesti taitettu, paperi vielä kova / Två vikningar, sedelpappret ännu friskt / Folded two times, 
paper still remainds new 

 
1 Tasaisesti kulunut korkeimmista kohdista, lähes kaikki yksityiskohdat selvät / Jämnt förslitet, 

nästan alla detaljer tydliga / Even wear over the highest parts, most details clear 
Useammin taitettu, paperi vielä ehjä, mutta pehmeähkö / Flera vikningar, pappret felfritt men 
börjar mjukna / More folds, paper smooth but undamaged 

 
1? Kulunut, yksityiskohdat epäselvät / Förslitet, detaljer otydliga / Weared, details start to wanish  

Useita taitoksia, keskellä usein reikä, repeytymiä, paperi pehmeä / Många vikningar, pappret mjukt 
med ev. hål, riss osv. / Many folds, paper soft, often with a central hole 

 
2        Huomattavan kulunut, teksti pääosin vielä luettavissa / Kraftigt förslitet, texten ännu läsbar       
 A poor example but text still visible for the most part 

Repaleinen tai paloja puuttuu, likainen / En trasig och smutsig sedel, delar kanske fallit bort / 
Teared and untidy, even small parts missing 
 

****************************************************************** 
Kohteet seuraavaan huutokauppaan 17.2.2018 on toimitettava huutokaupanhoitajalle 5.1.2018 
mennessä. 
Objekten till följande auktion den 17 februari 2018 bör inlämnas till auktionsförrättaren senast 
den 5 januari 2018. 
Objects intended to be sold at the following auction the 17th of February 2018 should be 
commissioned by the 5th of February 2018.    
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1 130.00
2 30.00
3 50.00
4 50.00
5 670.00
6 30.00
7 330.00
8 80.00
9 85.00
10 50.00
12 20.00
13 55.00
14 40.00
16 70.00
18 80.00
19 10.00
21 15.00
22 20.00
23 55.00
24 40.00
25 25.00
26 35.00
27 50.00
28 20.00
29 30.00
31 50.00
32 30.00
33 105.00
34 100.00
35 35.00
36 30.00
37 50.00
39 75.00
41 15.00
43 25.00
44 10.00
45 40.00
49 30.00
50 90.00
52 80.00
53 40.00
54 90.00
59 50.00
62 20.00
63 50.00
66 45.00
67 111.00
69 185.00
70 76.00
71 30.00
72 40.00
73 21.00
74 5500.00
75 4050.00
76 50.00
77 121.00
78 27.00
79 1000.00
80 370.00
81 50.00
82 5050.00
84 15.00
85 270.00
86 560.00
87 390.00
88 25.00
89 410.00

90 70.00
91 30.00
92 300.00
93 70.00
94 55.00
95 50.00
97 55.00
98 135.00
99 35.00
100 20.00
101 30.00
102 25.00
103 10.00
105 15.00
106 40.00
108 45.00
109 40.00
110 30.00
111 25.00
112 25.00
113 25.00
114 25.00
116 35.00
118 6000.00
119 450.00
120 1350.00
121 250.00
122 600.00
123 250.00
124 360.00
125 350.00
126 2600.00
127 2000.00
128 407.00
129 300.00
130 700.00
131 310.00
132 390.00
133 180.00
134 100.00
135 350.00
136 180.00
137 75.00
138 75.00
139 110.00
141 180.00
143 85.00
144 50.00
145 520.00
146 555.00
147 580.00
148 90.00
149 460.00
150 600.00
152 190.00
153 560.00
154 70.00
155 105.00
156 660.00
157 505.00
158 145.00
159 240.00
160 260.00
161 310.00
162 330.00
163 270.00
164 290.00

165 25.00
166 16.00
167 5600.00
168 2800.00
169 7000.00
170 920.00
171 440.00
172 250.00
174 305.00
175 235.00
177 225.00
178 340.00
179 190.00
181 300.00
182 500.00
183 15.00
184 1400.00
185 1650.00
186 670.00
187 390.00
188 500.00
189 250.00
190 125.00
192 660.00
195 350.00
197 110.00
198 70.00
200 125.00
201 55.00
202 220.00
204 400.00
205 200.00
206 30.00
208 121.00
209 40.00
210 75.00
211 125.00
212 135.00
213 46.00
214 25.00
215 210.00
216 10.00
217 60.00
218 61.00
219 71.00
220 500.00
222 281.00
224 840.00
225 520.00
226 520.00
227 400.00
228 55.00
229 45.00
231 160.00
232 33.00
235 300.00
236 260.00
239 152.00
240 125.00
241 70.00
242 20.00
244 175.00
246 50.00
247 105.00
248 660.00
249 740.00
250 25.00

251 20.00
252 55.00
253 440.00
254 1300.00
255 105.00
256 400.00
257 300.00
259 860.00
260 560.00
262 800.00
263 15000.00
265 200.00
266 300.00
267 80.00
268 80.00
269 920.00
270 220.00
271 1350.00
272 80.00
274 150.00
275 80.00
276 640.00
277 120.00
278 105.00
280 210.00
281 620.00
282 111.00
283 150.00
284 165.00
285 230.00
286 120.00
287 80.00
288 720.00
289 540.00
291 38.00
292 220.00
293 700.00
294 2250.00
295 110.00
297 90.00
298 310.00
299 35.00
300 20.00
301 120.00
302 1400.00
303 360.00
304 200.00
305 190.00
306 4500.00
307 370.00
308 260.00
309 300.00
310 330.00
311 900.00
312 1250.00
313 71.00
315 100.00
316 290.00
317 410.00
318 65.00
319 90.00
320 170.00
321 170.00
325 401.00
326 401.00
327 350.00
328 435.00

329 350.00
330 500.00
331 720.00
332 560.00
333 2700.00
334 270.00
335 180.00
338 700.00
339 5100.00
340 2000.00
341 180.00
346 410.00
347 370.00
348 60.00
349 85.00
350 75.00
353 609.00
354 440.00
355 290.00
356 283.00
357 283.00
358 293.00
359 290.00
360 300.00
361 280.00
362 300.00
363 350.00
364 290.00
365 516.00
366 700.00
367 1600.00
369 435.00
370 435.00
371 140.00
372 130.00
373 180.00
374 137.00
375 137.00
376 140.00
377 140.00
378 138.00
379 161.00
380 137.00
381 140.00
382 160.00
383 175.00
384 180.00
385 280.00
386 176.00
387 166.00
388 560.00
389 4000.00
390 370.00
391 303.00
392 200.00
394 140.00
395 2050.00
396 720.00
397 8900.00
398 12400.00
399 7700.00
400 500.00
401 320.00
402 180.00
403 100.00
404 120.00
405 5300.00

406 2200.00
407 290.00
408 210.00
410 106.00
411 80.00
412 81.00
413 80.00
414 120.00
415 11500.00
416 1950.00
417 105.00
419 700.00
420 180.00
421 290.00
423 860.00
424 500.00
425 660.00
426 115.00
427 115.00
428 210.00
429 270.00
430 150.00
431 30.00
432 70.00
433 390.00
434 230.00
435 280.00
436 4400.00
437 35.00
438 85.00
439 35.00
440 25.00
441 10.00
442 20.00
443 155.00
444 120.00
445 250.00
446 260.00
447 250.00
448 270.00
449 36.00
450 35.00
451 1650.00
452 260.00
453 271.00
454 260.00
455 135.00
456 222.00
457 520.00
458 115.00
459 390.00
460 150.00
461 300.00
462 50.00
463 100.00
464 115.00
465 30.00
466 135.00
467 310.00
468 250.00
469 35.00
471 50.00
473 50.00
474 20.00
475 60.00
477 500.00
478 15.00
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479 85.00
480 50.00
482 50.00
483 10.00
484 30.00
485 56.00
486 30.00
487 50.00
488 16.00
489 40.00
490 20.00
491 35.00
492 95.00
493 25.00
494 97.00
495 100.00
496 90.00
497 60.00
498 237.00
499 105.00
500 94.00
501 188.00
502 110.00
503 210.00
504 405.00
505 626.00
506 299.00
507 185.00
508 180.00
509 465.00
510 121.00
511 250.00
512 478.00
513 240.00
514 240.00
515 840.00
516 120.00
517 360.00
518 370.00
519 200.00
520 350.00
521 175.00
522 350.00
523 180.00
524 175.00
525 1200.00
526 175.00
527 250.00
528 175.00
529 175.00
530 175.00
531 500.00
532 121.00
533 230.00
534 225.00
535 225.00
536 230.00
537 116.00
538 130.00
539 460.00
540 110.00
541 240.00
542 131.00
543 90.00
544 190.00
545 175.00
546 180.00
547 330.00
548 460.00
549 680.00

550 190.00
551 45.00
552 185.00
553 210.00
554 180.00
555 400.00
556 190.00
557 240.00
558 234.00
559 407.00
560 180.00
561 175.00
562 161.00
563 160.00
564 120.00
566 390.00
567 95.00
568 476.00
569 490.00
570 952.00
571 936.00
572 960.00
573 960.00
574 237.00
575 247.00
576 225.00
577 496.00
578 80.00
579 60.00
580 50.00
581 25.00
582 50.00
585 175.00
586 42.00
587 90.00
588 35.00
589 95.00
590 105.00
591 780.00
593 16.00
594 57.00
595 77.00
598 56.00
599 250.00
600 25.00
601 15.00
603 80.00
605 10.00
607 60.00
609 30.00
610 30.00
613 30.00
614 60.00
615 60.00
617 45.00
618 65.00
619 33.00
620 45.00
621 55.00
622 35.00
623 45.00
624 85.00
625 255.00
626 37.00
627 135.00
628 49.00
629 40.00
630 560.00
631 40.00
632 60.00

635 130.00
636 55.00
637 45.00
638 660.00
639 60.00
640 35.00
642 105.00
643 40.00
644 80.00
645 70.00
646 86.00
647 190.00
649 70.00
650 80.00
651 210.00
652 95.00
653 160.00
654 250.00
655 260.00
656 95.00
657 95.00
658 50.00
659 160.00
660 90.00
661 146.00
662 200.00
664 160.00
665 250.00
666 61.00
667 177.00
669 60.00
670 350.00
671 80.00
672 10.00
673 10.00
674 40.00
675 40.00
677 20.00
678 105.00
681 270.00
682 110.00
683 120.00
684 180.00
685 200.00
686 180.00
687 290.00
688 340.00
689 520.00
690 56.00
691 80.00
693 40.00
695 20.00
696 72.00
697 50.00
699 120.00
701 50.00
703 20.00
704 10.00
706 15.00
707 10.00
708 35.00
709 20.00
710 31.00
711 60.00
712 32.00
713 26.00
714 25.00
715 30.00
716 210.00
717 260.00

719 30.00
720 70.00
721 75.00
722 45.00
723 30.00
724 55.00
725 20.00
726 95.00
728 170.00
729 190.00
730 180.00
731 170.00
732 170.00
733 200.00
734 190.00
735 180.00
736 180.00
737 180.00
738 190.00
739 170.00
740 160.00
741 540.00
742 470.00
743 210.00
744 190.00
745 180.00
746 200.00
747 300.00
748 310.00
749 240.00
750 949.00
751 922.00
752 390.00
753 320.00
754 300.00
755 290.00
756 290.00
757 290.00
758 280.00
759 310.00
760 290.00
761 290.00
762 280.00
763 270.00
764 280.00
765 280.00
766 280.00
767 290.00
768 290.00
769 600.00
770 960.00
771 740.00
772 189.00
773 230.00
774 230.00
775 2100.00
776 330.00
777 240.00
779 35.00
780 60.00
781 130.00
782 300.00
783 520.00
784 310.00
785 320.00
786 320.00
787 60.00
788 410.00
789 200.00
790 40.00

791 20.00
792 105.00
793 85.00
794 420.00
795 310.00
796 230.00
797 105.00
798 136.00
799 30.00
801 250.00
802 800.00
803 200.00
804 120.00
805 150.00
806 105.00
807 35.00
808 100.00
809 560.00
810 310.00
811 150.00
812 45.00
813 12000.00
814 410.00
815 131.00
816 25.00
817 75.00
818 170.00
819 250.00
821 390.00
822 130.00
823 200.00
824 150.00
825 130.00
827 60.00
828 136.00
829 310.00
830 500.00
831 120.00
832 470.00
833 105.00
834 760.00
835 160.00
836 110.00
837 111.00
838 166.00
839 40.00
840 55.00
841 105.00
842 51.00
844 311.00
845 40.00
846 170.00
847 160.00
848 150.00
849 150.00
850 150.00
851 145.00
852 30.00
854 126.00
855 160.00
856 30.00
857 75.00
858 73.00
859 135.00
860 105.00
861 230.00
862 65.00
863 281.00
864 85.00
865 150.00

866 35.00
867 25.00
868 167.00
869 162.00
870 150.00
871 309.00
873 55.00
876 400.00
877 110.00
878 260.00
879 201.00
880 50.00
881 160.00
883 330.00
884 120.00
885 100.00
886 100.00
887 112.00
888 162.00
892 122.00
893 211.00
895 70.00
896 30.00
898 410.00
899 1100.00
900 310.00
901 625.00
902 260.00
903 410.00
904 800.00
905 300.00
906 260.00
907 100.00
908 95.00
909 120.00
910 350.00
911 260.00
912 340.00
913 80.00
914 65.00
915 1200.00
916 430.00
917 430.00
918 200.00
919 55.00
920 131.00
921 1200.00
922 150.00
923 240.00
924 520.00
925 130.00
926 70.00
927 122.00
928 55.00
929 130.00
930 740.00
931 180.00
932 160.00
933 30.00
934 135.00
935 145.00
936 60.00
937 250.00
938 780.00
939 40.00
940 80.00
941 390.00
942 150.00
944 170.00
945 100.00



946 230.00
947 92.00
949 120.00
950 93.00
952 80.00
953 325.00
954 450.00
955 270.00
956 97.00
957 100.00
958 80.00
959 670.00
960 67.00
961 55.00
962 60.00
963 120.00
964 241.00
965 100.00
966 230.00
967 261.00
968 780.00
969 140.00
970 150.00
971 100.00
972 150.00
974 265.00
975 170.00
976 35.00
977 33.00
978 290.00
979 15.00
980 815.00
981 400.00
982 160.00
983 79.00
984 104.00
985 150.00
986 388.00
987 280.00
988 70.00
989 235.00
990 320.00
991 140.00
992 310.00
994 640.00
995 95.00
996 200.00
997 70.00
998 210.00
999 210.00
1000 80.00
1001 130.00
1002 415.00
1003 111.00
1004 10.00
1005 80.00
1006 140.00
1007 260.00
1008 210.00
1009 145.00
1010 85.00
1011 31.00
1012 380.00
1013 170.00
1014 50.00
1015 250.00
1016 93.00
1017 700.00
1018 115.00
1019 15.00

1020 35.00
1021 25.00
1022 25.00
1023 10.00
1024 35.00
1025 80.00
1026 39.00
1027 90.00
1028 111.00
1029 45.00
1030 200.00
1031 90.00
1032 20.00
1034 40.00
1035 30.00
1036 25.00
1038 15.00
1039 24.00
1040 20.00
1041 35.00
1042 20.00
1043 25.00
1044 30.00
1045 75.00
1048 15.00
1049 35.00
1050 35.00
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APPLICATIONS FOR 
Sven Svensson’s Foundation for Numismatics

WWW.SVENSVENSSONSSTIFTELSE.SE

APPLICATIONS FOR GRANTS ARE PROVIDED FOR SCIENTIFIC  
STUDIES, MAINLY WITHIN SWEDISH NUMISMATICS: 

RESEARCH, TRAVELS & PUBLICATIONS 

THE FOUNDATION’S ASSIGNMENTS ARE:

ELSE SE

ANSÖKNINGAR TILL 
Sven Svenssons Stiftelse för Numismatik

ANSLAG LÄMNAS FÖR VETENSKAPLIGA 
ARBETEN INOM FRÄMST SVENSK NUMISMATIK: 

FORSKNING, RESOR & PUBLIKATIONER

WWW.SVENSVENSSONSSTIFTELSE.SE

STIFTELSENS UPPGIFT ÄR:

-

Sven Svenssons Stiftelse för numismatik
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Etsimme jatkuvasti rahoja, mitaleita tai  
kunniamerkkejä myytäväksi 
huutokauppoihimme.
Voit jättää rahoja, mitaleita tai kunniamerkkejä Suomen Numismaattiselle Yhdis-

tykselle myyntiin edullisesti. Provisiomme on ainoastaan 10 % myyntisummasta ja 

4 € rivimaksu. Kuvattavista kohteista emme peri erillistä korvausta. Huutokaupat 

4 kertaa vuodessa Balderin Salissa Senaatin-

torin varrella Helsingissä. Lisäksi nettihuuto-

kauppoja useita kertoja vuodessa.

Jatkuva sisäänjättö, ota yhteyttä niin sovi-

taan tapaamisesta sinulle sopivana ajan- 

kohtana. Samalla voit selvittää maksutta  

kohteesi arvon. Olemme Pohjoismaiden  

suurin toimija sekä alan paras asiantuntija  

jo yli 100 vuoden kokemuksella. Huutokaup-

pojemme kautta tavoitat suuren ja kansain- 

välisen ostajakunnan.

We are searching lots for 
our auctions
Sell your coins, bank notes, medals and honours in 

Finnish Numismatic Society’s auctions.

Commission in our sales is only 10 % from the hammer 

price + 4 € fee for each lot. We don’t charge more for 

photographed lots in our magazine. 

The auctions are held 4 times a year in Balderin Sali, 

in Aleksanterinkatu Helsinki. 

You can leave your numismatic objects to us any time. 

Just book an appointment with our auction manager. 

At the same time you get a good valuation for your 

collectibles. Our customer base is large, international 

and experienced. We are the largest numismatic soci-

ety in the Nordic Countries and have been working in the field for 100 years.  

Lisätietoja/information 
Suomen Numismaattinen Yhdistys
Finnish Numismatic Society 

Marko Salonen
Toiminnanjohtaja
050 588 1105

auctions@snynumis.fi
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