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Puheenjohtajan tervehdys

Vuosi vaihtui ja 100-vuotisjuhlat siirtyivät 

Suomenlahden eteläpuolelle. Yli satavuotias 

yhdistyksemme kuitenkin jatkaa aktiivista 

toimintaansa tällä puolella Suomenlahtea. 

Alkanut vuosi tarjoaakin paljon numisma-

tiikasta kiinnostuneille.

Viime vuonna Suomen Numismaattinen 

Yhdistys oli julkaisijana poikkeukselli-

nen aktiivinen. Syyskuussa Vanhan Rahan 

Päivän yhteydessä ilmestyi Keräilijän opas 
usean vuoden tauon jälkeen. Uusitussa 

Keräilijän oppaassa kuvat ovat nyt ensim-

mäistä kertaa värillisinä. Oppaassa on myös 

aiempaa enemmän mm. koerahoja ja työ-

näytteitä. Mukana on myös Søren Norbyn 

Kuusistossa 1522–1523 lyötättämä killinki, 

jonka lukemisesta Suomen rahoihin var-

masti vielä keskustellaan. Keräilijän oppaan 

lisäksi yhdistys julkaisi aivan vuoden lopus-

sa Frida Ehrnstenin ja Liisa Kunnas-Pusan 

Uudenmaan rahalöydöt – Myntfynd från 
Nyland. Julkaisu aloittaa Suomen maakun-

tien rahalöytöjen esittelyn ja tavoitteena 

on julkaista rahojen maakuntainventoin-

nit koko Suomen osalta. Julkaisu sai tukea 

Sven Svenssonin säätiöltä ja julkaisusarja 

toimitetaan vastaavalla tavalla kuin Ruotsissa 

julkaistava sarja Sveriges mynthistoria – 

Landskapsinventeringen.

Viime vuonna yhdistys oli mukana Turun 

keskiaikaisilla markkinoilla kesä-heinäkuun 

vaihteessa ja järjesti siellä aiempaan tapaan 

luentosarjan keskiajan rahoista. Syyskuun 

alussa järjestimme muutaman vuoden tauon 

jälkeen Vanhan Rahan Päivän, joka pidet-

tiin ensimmäistä kertaa Kansallismuseossa.  

Hyvien kokemusten perusteella olemme tä-

näkin vuonna Turun keskiaikaisilla markki-

noilla, jotka pidetään 28.6.−1.7.2018. Myös 

Vanhan Rahan Päivä oli suosittu ja niitä 

tulemme jatkossa järjestämään 2–3 vuoden 

välein. Tänä vuonna isännöimme myös 

muutaman vuoden tauon jälkeen Suomen 

Numismaatikkoliiton kokousta: liiton kevät-

kokous järjestetään huhtikuun viimeisenä 

viikonloppuna Helsingissä.

Yhdistyksen kerhotoiminta jatkuu vireä-

nä. Antiikin kerhon, setelikerhon ja kunnia-

merkkikerhon rinnalle on tullut seniorikerho 

ja Kansallismuseokerho. Yhdistyksellä on 

siis nykyään viisi kerhoa, ja kaikki jäsenet 

ovat tervetulleita mukaan niiden toimin-

taan. Siitä löytyy tietoa Numismaattisesta 
Aikakauslehdestä sekä yhdistyksen netti-

sivuilta sen jälkeen, kun sivut on uudistettu 

ja päivitetty.

Yhdistyksen huutokauppatoiminta on py-

synyt korkeatasoisena ja huutokauppam-

me ovat Suomen laadukkaimmat. Yhdistys 

järjestää tänäkin vuonna neljä salihuuto-

kauppaa Balderin Salilla ja 2–4 nettihuuto-

kauppaa. 

Yhdistyksen syyskokouksessa joulukuus-

sa tapahtui muutoksia hallituksen kokoon-

panossa. Uudeksi jäseneksi valittiin Yrjö 

Hyötyniemi, joka on ollut jo pitkään mukana 

yhdistyksen toiminnassa ja hallituksen jäse-

nenäkin aikaisemmin yli kymmenen vuoden 

ajan. Yrjö on myös viime vuonna peruste-

tun seniorikerhon vetäjä ja hän on pitkään 

ollut mukana toimittamassa Numismaattista 
Aikakauslehteä. Yhdistyksen kannalta on 

hienoa saada Yrjö taas mukaan hallitustyös-

kentelyyn. Haluan tässä myös kiittää lämpi-

mästi Timo Konttista, joka jäi vuoden alussa 

pois hallituksesta. Kiitän myös kaikkia tei-

tä, jotka olette olleet mukana yhdistyksen 

toiminnassa. Aktiiviset talkootöitä tekevät 

jäsenet ovat jokaisen yhdistyksen elinehto 

ja selkäranka.
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Seuraava numero

Seuraava numero ilmestyy huhtikuun 

alkupuolella. Lehteen tarkoitettu ai-

neisto pyydetään lähettämään Tuukka 

Talviolle helmikuun loppuun mennes-

sä, mieluiten sähköpostilla tuukka.tal-

vio@iki.fi. 

Kirjoittajia pyydetään samalla il-

moittamaan, mikäli kirjoitusta ei saa 

myöhemmin julkaista sähköisessä 

muodossa yhdistyksen internetsivuilla.

Kansallismuseon uusi itsenäisyyden ajan perusnäyttely

Suomen kansallismuseossa avattiin 

6. joulukuuta uusi itsenäisyyden ajan 

perusnäyttely Suomen tarina. Raha-

kammion kokoelmista esillä ovat vuo-

den 1909 ja 1922 setelisarjat sekä eri 

nimellisarvoista koottu tyyppirahasarja 

itsenäisyyden ajan ensimmäisistä metal-

lirahoista. Lisäksi näyttelyyn sisältyvät 

Kansanvaltuuskunnan lyöttämä 5 pen-

nin kupariraha sekä KVK:n painattama 

”laiton” 5 markan seteli. Kunniamerkeistä 

esillä ovat kenraalimajuri Aaro Pajarin 

(1897–1949) merkit sekä presidentti J. K. 

Paasikiven Suomen Valkoisen Ruusun 

suurristi ketjuineen ja rintatähtineen (vuo-

delta 1946) sekä heraldikko Gustaf von 

Numersin vuonna 1963 suunnittelema 

SVR:n suurristin ketjun nykyinen malli, 

jossa hakaristi on korvattu kuusenhavuris-

tillä. Näyttelyssä on myös maamme ritari-

kuntia ja niiden eri elementtejä ilmentävä 

valikoima kunniamerkkejä.

Jani Oravisjärvi

Antiikin kerho

Vuonna 2017 pidettiin neljä kokous-

ta: 1.3.  Jyrki Muona esitti uutta tietoa 

Neron rahanuudistuksesta, 10.5. kes-

kusteltiin antiikin seitsemän ihmeen 

kuvaamisesta rahoissa, 4.10. Esko 

Tikkanen esitteli Nadir Shahin historiaa 

ja rahoja  ja 29.11. vietettiin pikkujou-

lua tietokilpailun merkeissä, höystee-

nä Antiche Terre. Myös vuodelle 2018 

on suunniteltu neljä kokousta: 28.2. 

aiheena ovat primitiiviset maksuväli-

neet, 16.5. vieraillaan Rahakammiossa, 

3.10. aiheena on keräilijä Gaius Verres 

ja 28.11. vietetään pikkujoulua. 

Pekka Kemppinen

Haluan lopuksi toivottaa kaikille yhdis-

tyksen jäsenille hyvää alkanutta vuotta. 

Harrastetaan ja tehdään työtä numismatii-

kan parissa tänäkin vuonna.

Petteri Järvi
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Kööpenhaminassa 1870‒1880-luvuilla 
painettujen Suomen Pankin seteleiden 
suunnittelu ja valmistus
Antti Heinonen

1 Talvio (2003) s. 55.

2 Ks. Heinonen (2017).

Suomen Pankki turvautui setelinhankinnas-

saan suuren osan 1800-lukua ulkomaisiin 

setelipainoihin, ja se luotti myös hankinnan 

suunnittelussa ja valmistelun valvonnas-

sa monelta osin pankin ulkopuolisiin hen-

kilöihin. Rahapajan tuleva johtaja August 

Fredrik Soldan oli pankin luottohenkilö 

tässä suhteessa jo vuonna 1861 suunnit-

teilla olleen setelityypin tapauksessa, mut-

ta hänen kädenjälkensä näkyi erityisesti 

Kööpenhaminassa 1870- ja 1880-luvuilla 

painettujen setelityyppien kohdalla. Kuten 

Talvio on todennut, kyseisten setelityyppien  

suunnittelua ja valmistusta voidaan seurata  

yksityiskohtaisemmin kuin mitään muuta  

tapahtumaa Suomen seteleiden varhaishisto-

riassa, ennen muuta Soldanin seikkaperäis  - 

ten muistiinpanojen ja kirjeenvaihdon avulla.1 

Seuraavassa tarkastellaan aluksi, miten 

kyseisiin setelityyppeihin päädyttiin ja sen 

jälkeen niiden suunnittelu- ja valmistusvai-

heita. Valmisteluprosessi kuvaa hyvin sete-

leiden ulkomailla painamisen moninaisia 

haasteita, jotka osaltaan vaikuttivat pankin 

oman setelipainon perustamiseen 1880-lu-

vun puolivälissä. Soldanin muistiinpanojen 

ohella myös kyseisen ajanjakson luonnos- ja 

vedosmateriaali on poikkeuksellisen hyvin 

säilynyt ja valaisee mielenkiintoisesti sete-

leiden ulkoasua koskevien ratkaisujen ke-

hitystä. Artikkelin kuvitus perustuu paljolti 

tähän aikaisemmin julkaisemattomaan ma-

teriaaliin. 

Setelit käsitellään seuraavassa samassa 

aikajärjestyksessä kuin niiden tuotannon 

valmistelu käynnistyi. Seteleiden allekirjoit- 

tamiseen liittyneiden käytäntöjen muutok-

sia on esitelty tämän lehden edellisessä  

numerossa.2

1870-luvulla siirryttiin kymmen- 
järjestelmän mukaisiin seteli- 
arvoihin 
Kun Suomen markka oli vuonna 1865 si-

dottu hopeaan, kysymys olemassa olevien 

seteliarvojen mielekkyydestä tuli keskuste-

lun kohteeksi. Markan ruplasidonnaisuuden 

vuoksi käyttöön otetuilla kymmenjärjestel-

mästä poikkeavilla arvoilla kuten 12 markan 

setelillä ei ollut varmasti helppoa laskea 

vaihtorahaa. Kaupanteon yhteydessä tapah-

tuneen maksamisen ohessa seteleitä käytet-

tiin myös nykyisen postisiirron edeltäjinä 

eli seteleitä lähetettiin postitse tai kuriirin 

mukana vastaanottajalle. Myös tässä tapauk-

sessa seteleiden arvot olivat epäkäytännölli-

siä, varsinkin jos useita 12 markan seteleitä 

sisältyi lähetykseen.

Suomen Pankin johtokunta puuttui ky-

symykseen jo vuosina 1866 ja 1867.  Silloin 

päätettiin, että uusia seteliarvoja pitäisi 

harkita, kun seteleiden silloiset varastot oli 
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käytetty, ja 12 ja 40 markan seteleiden tilalle  

tulisi esittää 10 ja 50 markan seteleitä. Tämä 

tilanne tuli ajankohtaiseksi tammikuus-

sa 1870, jolloin johtokunta esitti vastikään 

pankkia valvomaan valituille pankkivaltuus-

miehille3 pitävänsä erittäin suotavana sete-

leiden arvojen muutosta. Pankkivaltuusto 

vastasi kuitenkin asian kuuluvan valtiopäi-

villä käsiteltäviin kysymyksiin, ja sen vuoksi 

pankin tulisi varautua setelivarastojen riittä-

vyyteen kolmen–neljän vuoden ajaksi.  

Säätyvaltiopäivät kokoontuivat tuossa vai-

heessa seuraavan kerran alkuvuonna 1872, 

ja pankkivaltuusto esitti valtiopäivien pank-

kivaliokunnalle uusiksi seteliarvoiksi 5, 10, 

25 ja 100 markkaa. Vanhaa setelisarjaa esi-

tettiin muutettavaksi siten, että 3 markan se-

telin tilalle tulisi 5 markkaa ja vastaavasti 12 

markan tilalle 10 markkaa. Ilmeisesti pankin 

johto ajatteli, että 25 markan setelillä voitai-

siin korvata sekä 20 että 40 markan setelit, 

ja vain 100 markan seteli kelpuutettiin käy-

tössä olleesta sarjasta. 

Valtiopäivien pankkivaliokunta katsoi 

muutoksen kymmenjärjestelmän mukaisiin 

seteliarvoihin perustelluksi, mutta piti tar-

koituksenmukaisempana sarjaa, jossa 25 

markan setelin sijasta olisi 50 markan se-

teli. Pankkivaliokunta lähti ajatuksesta, että 

myös 20 markan seteli säilytettäisiin, ja esitti 

aikaisempaa suuremman 500 markan setelin 

käyttöönottoa.   

Uudesta kymmenjärjestelmän  
mukaisesta hopeakatteisesta seteli-
tyypistä ehdittiin valmistaa vain  
5 ja 10 markan setelit ennen seu-
raavaa rahajärjestelmän muutosta
Valtiopäivät hyväksyivät pankkivaliokunnan 

esityksen, ja huhtikuussa 1874 annetun kei-

sarillisen ilmoituksen perusteella Suomen 

Pankki sai oikeuden laskea liikkeeseen 

3 Seuraavassa käytetään nimitystä pankkivaltuusto.

uudet kymmenjärjestelmää noudattavat 5, 

10, 50 ja 500 markan setelit. Keisari hyväk-

syi nämä seteliarvot aikaisemmin käytössä 

olleiden seteliarvojen lisäksi. Niistä 40 mar-

kan setelin liikkeeseen laskusta oli jo luo-

vuttu hyvälaatuisen väärennöksen takia, ja 

samoin ajateltiin toimittavan myös 12 mar-

kan tapauksessa. Sen sijaan 20 ja 100 mar-

kan seteliarvot katsottiin soveliaiksi myös 

tulevaisuudessa, ja ajateltiin, että niiden 

ulkoasu uudistetaan, kunhan täysin uudet  

seteliarvot oli saatu tuotantoon. 

Tuossa vaiheessa 3 markan seteleiden 

painamisesta vastaava litografi Ferdinand 

Tilgmann oli ainoa kotimainen setelipai-

noyrittäjä, kun kaikki muut seteliarvot 

painettiin Berliinissä. Pankkivaltuuston pu-

heenjohtaja Robert Montgomery antoi siksi 

toukokuussa 1874 Soldanin tehtäväksi neu-

votella Tilgmannin kanssa seteleiden aikaan-

saamisesta. 

Soldanin kutsuminen Suomen Pankin 

neuvonantajaksi setelikysymyksissä oli luon-

tevaa hänen koulutus- ja työkokemuksensa 

perusteella. Soldan oli valmistunut Pietarissa 

Venäjän armeijan insinööriluutnantiksi ja 

opiskellut armeijan stipendin turvin yh-

den sen ajan johtavan kemistin Justus von 

Liebigin laboratoriossa Giessenissä Saksassa.

Euroopan hullun vuoden 1848 innostama-

na ja pelosta, että joutuisi palaamaan Pietariin 

mahdollisen sodanjulistuksen seurauksena, 

Soldan oli kuitenkin paennut stipendiraho-

jensa kanssa Pariisiin. Monivaiheisen maan-

pakolaisena kiertelyn tuloksena hän muutti 

Amerikkaan, jossa hankki monipuolisen työ-

kokemuksen sekä kemistinä, geologina että 

kartanpiirtäjänä. Hän osasi jopa kaivertaa 

kivipainolaatalle. Kun hän lisäksi haaveili 

nuoruudessaan taitelijan urasta, ja maail-

malla kiertelynsä aikana piirsi ja maalasi 

ahkerasti, soveltui hän Suomeen palattuaan 
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erinomaisesti Suomen Pankin seteleiden val-

mistelun luottohenkilöksi.4   

Soldanin ilmoitettua Tilgmannille pank-

kivaltuuston puheenjohtajalta saamastaan 

tehtävänannosta toi tämä ensimmäiseen ta-

paamiseen eräänlaisen kustannuslaskelman 

seteleiden painamisesta. Soldanin mieles-

tä olisi ensin kuitenkin hankittava sete-

leiden piirustukset, painoi ne sitten kuka 

tahansa. Tilgmann ilmeisesti koki Soldanin 

välittäjäroolin hankalaksi. Näiden kahden 

herran erimielisyys asiassa etenemisessä 

johtikin siihen, että Tilgmann sai odot-

taa kymmenisen vuotta seuraavaa setelei-

den painamiseen liittyvää Suomen Pankin  

toimeksiantoa.

Pankkivaltuusto päätti uusien seteliar-

vojen teksteistä ja arvomerkinnöistä kesä-

kuussa 1874 sekä antoi siinä yhteydessä 

Soldanin tehtäväksi aikaansaada luonnok-

set seteleistä. Tässä mielessä Soldan oli jo 

vieraillut Tukholmassa ja Kööpenhaminassa 

tarpeellisten tietojen hankkimiseksi. Alun 

perin Soldan oli ajatellut käydä vain Ruotsin 

valtakunnanpankin setelipainossa, mut-

ta koska kyseinen paino käytti vain kir-

japainomenetelmää, päätti hän vierailla 

myös Kööpenhaminassa. Siellä hän tapasi 

Tanskan keskuspankin johtajan valtioneu-

vos Moritz Levyn, joka suositteli hänelle 

4 Ks. tarkemmin Ahon elämäkerta Soldanista (1901).

5 Hansen (1883) s. 143–147.

6  Talvio (2003) s. 55.

kööpenhaminalaista taiteilijaa ja taideaka-

temian opettajaa Nilaus Fristrupia seteleiden 

luonnostelijaksi ja H. H. Thielen kirjapai-

noa (seuraavassa Thiele) niiden painajaksi. 

Tämä oli varmasti mannaa Soldanin kor-

ville Tilgmannin kanssa epäonnistuneen 

yhteistyön jälkeen, ja hän tapasikin vierai-

lunsa aikana sekä Fristrupin että Thielen 

painon johdon. Fristrup oli samoihin aikoi-

hin suunnitellut Tanskan uuden kruunu-

määräisen setelityypin takasivut ja Thielellä 

oli ollut yhteistyötä keskuspankin kanssa jo  

vuodesta 1831.5

Toimeksiantonsa mukaisesti Soldan toi-

mitti pankkivaltuustolle Fristrupin tekemät 

luonnokset kaikista neljästä uudesta sete-

liarvosta. Talvion mukaan Fristrup lienee 

paljolti toiminut Soldadin ideoiden pohjalta, 

mihin on helppo yhtyä Soldanin lukuisten 

piirustusten ja kaikille asianosaisille anta-

mien yksityiskohtaisten ohjeiden perusteel-

la.6 Myös Tilgmann toimitti pankkivaltuuston 

katsottavaksi 5, 10 ja 500 markan sekä pyyn-

nöstä lisäksi 50 markan setelin luonnokset 

(kuva 1). Pankkivaltuusto käsitteli Fristrupin 

ja Tilgmannin luonnoksia joulukuun alussa 

1874. Tarkastelunsa tuloksena pankkival-

tuusto pyysi Soldania laatimaan seteleiden 

ulkoasun kuvaukset ja selitelmät Fristrupin 

luonnosten pohjalta (kuva 2). 

Kuva 1. Samaan aikaan kun rahapajan 

johtaja Soldan toimi Tanskassa uusien 

kymmenjärjestelmää noudattavien sete-

liarvojen aikaansaamiseksi, luonnosteli 

litografi Tilgmann oman ehdotuksensa.  

Kuvassa on 10 markan etusivun luonnos.
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Keisari Aleksanteri II hyväksyi kaik-

kien neljän setelin ulkoasun ja niiden se-

litelmät tammikuussa 1875, minkä jälkeen 

pankkivaltuusto pyysi johtokuntaa tekemään 

ehdotuksen seteleiden valmistukseen 

liittyvistä toimenpiteistä. Johtokunta delegoi 

tehtävän jälleen Soldanille, jonka ehdotus tuli 

johtokunnan välityksellä pankkivaltuuston 

käsiteltäväksi huhtikuussa 1875. Seteleiden 

valmistukseen liittyvä kustannusarvio oli 

saatu Tilgmannilta, Pietarin valtionpainol-

ta ja Thieleltä. Ensimmäisenä painettaviksi 

aiottujen 5 ja 10 markan seteleiden val-

mistuskustannukset sisältäen setelipaperin 

ja painolaatat olivat 361 000 (Tilgmann), 

316 605 (Pietari) ja 270 256 (Thiele) mark - 

kaa. Lukujen perusteella Tilgmannin tarjous 

oli kolmanneksen korkeampi kuin Thielen 

tarjous, mikä ilmeisesti oli tullut hänen tie-

toonsa, sillä pankkivaltuuston kokouspäivä-

nä sen puheenjohtaja Robert Montgomery 

sai Tilgmannilta kirjeen, jonka mukaan 

tämä oli valmis pienentämään kustannus-

tarjoustaan. 

Vaikka Tilgmannilla ei kirjeensä mukaan 

ollut vielä sellaista painoa, joka soveltuisi 

suunniteltujen seteleiden painamiseen, eikä 

myöskään työntekijöitä, hän oli valmis tar-

vittaviin investointeihin. Pankkivaltuusto piti 

kuitenkin arveluttavana hänen esittämänsä 

ratkaisua, ja valitsi sen sijasta halvimman 

vaihtoehdon eli Thielen kirjapainon. Sen 

pankkivaltuusto katsoi myös turvallisimmak-

si ratkaisuksi. Lisäksi pankkivaltuusto päätti 

jatkaa Soldanin roolia projektivastaavana, 

koska se piti kohtuullisena hänen korvaus-

ehdotustaan valmistelun johtamisesta ja pai-

notyön valvomisesta sekä pankille hänen 

virkavapaudestaan rahapajassa aiheutuvia 

kustannuksia. 

Pankkivaltuuston toivomuksen mukaisesti 

Soldan ryhtyi pikaisesti toimeen suurehkon 

painoksen aikaansaamiseksi erityisesti 5 ja 

10 markan seteleistä. Ne olivat kiireisimmät, 

sillä 3 ja 12 markan seteleillä oli osoittautu-

nut hankalaksi toimia. Alustavasti tilattiin 2 

miljoonaa 5 markan, 1,5 miljoonaa 10 mar-

kan, 500 000 50 markan ja 20 000 kappaletta 

500 markan seteleitä eli yhteensä runsas 4 

miljoonaa seteliä. Pian kuitenkin 5, 10 ja 500 

markan setelitilaukset korotettiin vastaavasti 

3 ja 2 miljoonaksi sekä 80 000 kappaleeksi.  

Niiden painamiseksi tarvittavat paperimäärät 

tilattiin Tumbassa sijaitsevalta Ruotsin valta-

kunnanpankin paperitehtaalta (seuraavassa 

Tumba). Paperitoimitukset aikataulutettiin 

siten, että 5 ja 10 markan seteleiden paina-

minen voitaisiin aloittaa vuoden 1875 loka-

kuussa ja niiden pääosa sekä koko 50 ja 500 

markan osuus painaa vuoden 1876 aikana.  

Tiukaksi laaditun aikataulun vuoksi pai-

no- ja kuvalaatat piti valmistaa nopeasti. 

Kun tarkastelee Soldanin kirjeenvaihtoa ja 

siellä viliseviä piirtäjien ja kaivertajien ni-

miä, jää välillä pohtimaan, kuka varsinai-

sesti teki ja mitä. Soldanin pääperiaate oli 

kuitenkin se, ettei minkään setelin alkupe-

räislaattojen molempia puolia valmistettai-

si samassa laitoksessa.  Siten kun arvoltaan 

suurempien 50 ja 500 markan seteleiden 

takasivun kuparipainolaatat valmistettiin 

leipzigilaisessa Giesecke & Devrientin pai-

nossa, käytti hän seteleiden etusivujen kir-

japainolaattojen sekä arvoltaan pienten 5 

ja 10 markan seteleiden painolaattojen kai-

vertamiseen pietarilaista kaivertajaa Oscar 

Kuva 2. Soldanin/Fristrupin varhainen luonnos  

5 markan setelin etusivuksi.
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Mayta sekä kööpenhaminalaista kaivertajaa 

Chr. Danielsonia. Giesecke & Devrient (seu-

raavassa G+D) valmisti lisäksi laatat pikku-

seteleiden väärentämisen rangaistavuutta 

koskevia tekstejä varten seteleiden taka-

sivuille. Kaivertajien lisäksi myös joukko 

saksalaisia ja tanskalaisia taiteilijoita, valo-

kuvaajia ja piirtäjiä osallistui paino- ja kai-

verrusmateriaalien esivalmistukseen. 

Seteleitä valmisteltaessa kesällä 1875 ei 

ollut vielä ehtinyt muodostua selvää se-

teleiden vuosilukukäytäntöä. Siihen asti 

oli käytetty sekä allekirjoitusajankohdasta 

riippuvaa vuosittain muuttuvaa vuosilukua 

että kiinteää vuosilukua (vuosiluvulla 1862 

painettuja seteleitä, joista oli kuitenkin 

valmistettu myös B- ja C-painos). Siten 

tuolloin ei lähdetty siitä, että seteleihin 

painettu vuosiluku olisi nimenomaisesti 

setelin asetuksenantovuosi, vaan Soldanin 

käsityksen mukaan pikemminkin se vuosi, 

jolloin niiden painaminen alkoi. Niinpä 

Soldan kirjoitti kaivertaja Maylle, että sete-

leihin tulee joko vuosiluku 1875 tai 1876. 

Soldanin virkavapauden rahapajan johta-

jan tehtävistä piti alun perin kestää vuoden 

1875 loppuun asti. Vaikka Soldanin huo-

lenaihe jo alkusyksyllä 1875 oli valmistelun 

hitaus, hän oli vielä optimistinen seteleiden 

painomateriaalin valmistumisesta kutakuin-

kin aikataulussa. Vielä marraskuussa 1875 

Soldan oli toiveikas, että ensimmäinen erä 

5 markan seteleitä painettaisiin joulukuussa. 

Siinä vaiheessa kun 5 markan setelin alku-

peräislaatat vihdoin olivat valmiit, osoittau-

tui myös galvanoplastinen työ ennakoitua 

aikaa vievämmäksi. Galvanoplastiikalla se-

teleiden alkuperäislaatoista valmistettiin itse 

painolaatat, joita 5 markan seteliä varten 

tarvittiin seteliarkin koon mukaisesti kuusi 

kappaletta kummastakin sivusta.

Painolaatat eivät kuitenkaan ehtineet 

valmistua vielä vuoden 1875 puolella, ja 

pankkivaltuusto joutui anomaan keisarilta 

Soldanin virkavapauden jatkoa vuoden 1876 

toukokuun loppuun asti. Samalla oli kuiten-

kin ilmeistä, että tarvittiin henkilö Soldanin 

seuraajaksi seteleiden valmistuksen valvo-

jana, ja sen takia Soldan ja Thiele sopivat 

kirjallisesti valvontaan liittyvistä periaatteis-

ta. Siten Suomen Pankin asettama valvoja 

päätti epäselvissä tapauksissa, mitkä seteli-

arkit tulisi hylätä. Jo tuossa vaiheessa so-

vittiin myös, että tuotantomäärien valvonta 

perustui paperitehtaalta vastaanotettuihin 

paperiarkkeihin, jotka valvoja ja Thiele yh-

dessä kuittasivat. Niiden piti täsmätä Thielen 

aikanaan pankille toimittamien valmiiden ja 

hylättyjen seteliarkkien kanssa.  Tämä järjes-

telmä tuli olemaan aikanaan myös pankin 

oman setelipainon tuotantomäärien valvon-

nan pohjana.

Soldanin saatua vihdoin nähtäväkseen 

valmiit 5 markan setelilomakkeet hän valitti, 

ettei etusivun vaakunakotka tullut riittävän 

hyvin esiin ensimmäisessä painoerässä, ja 

toivoi, että uusilla laatoilla painojälkeä voi-

taisiin parantaa. Muilta osin hän totesi sete-

lin olevan niin hyvä kuin Kööpenhaminassa 

voidaan kirja- ja pikapainolla saada aikaan. 

Keväällä 1876 pankkivaltuusto valitsi Emil 

Grönvikin Soldanin seuraajaksi setelinval-

mistuksen valvojana. Siitä miten Grönvik 

löytyi tehtävään, ei ole mainintaa pan-

kin johdon pöytäkirjoissa. Luonnollisesti 

Suomen akateemiset piirit olivat tuohon 

aikaan pienet. Grönvik oli työskennellyt 

Helsingin yliopiston laboratoriossa vuosi-

en 1869 ja 1874 välisenä aikana. Siinä vai-

heessa, kun häntä kysyttiin tehtävään, hän 

oli juuri valmistunut filosofian lisensiaatiksi 

ja seuraavana vuonna hänen väitöskirjansa 

hyväksyttiin. Näillä perusteilla hänellä oli 

varmasti edellytykset omaksua setelinval-

mistuksen hienoudet.

Ensimmäinen erä 5 markan setelei-

tä saapui Suomen Pankkiin maaliskuus-

sa 1876. Johtokunnan ohjeiden mukaan 
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postilähetyksiä Pietarin kautta tuli käyttää sii-

hen asti, kunnes jäätilanne mahdollisti laiva-

liikenteen Lyypekistä Helsinkiin. Seteleiden 

saavuttua pankkiin niitä ryhdyttiin välittö-

mästi allekirjoittamaan. Liikkeeseen ensim-

mäiset 5 markan setelit laskettiin kuitenkin 

vasta joulukuun 1. päivänä. Samat vaiheet 

käytiin läpi 10 markan setelin tapauksessa, 

ja ensimmäinen erä niitä saapui Suomen 

Pankkiin helmikuussa 1877. 

5 ja 10 markan setelit olivat ulkoasultaan 

ja koristelultaan huomattavasti pelkiste-

tymmät kuin aikaisempi rupla-arvoihin pe - 

rus tunut markkasetelityyppi. Samankaltai- 

sia seteleitä löytyi esimerkiksi Venäjältä  

(kuva 3).   

Myös 50 ja 500 markan seteleiden suun-

nittelu ja painovalmistelut olivat edenneet 

samanaikaisesti pieniarvoisten seteleiden 

kanssa, mutta niiden tuotannon käynnistä-

mistä jouduttiin siirtämään, koska Suomen 

markka sidottiin vuoden 1878 alussa kulta-

kantaan ja sen haluttiin näkyvän myös se-

teleiden ulkoasussa. 

Siirtyminen kultakantaan johti 
kaikkien seteliarvojen uusimiseen 
vähitellen sen mukaisiksi
Hopean hinnan käännyttyä laskuun siirtyi-

vät useat maat kultakantaan 1870-luvulla. 

Hopean ja kullan arvon väliset heilahtelut 

aiheuttivat Suomen taloudelle ongelmia, ja 

pankkivaltuusto keskusteli asiasta ensim-

mäisen kerran jo 1870-luvun alkupuolella. 

Pankin johtokunta ryhtyi samoihin aikoi-

hin kartuttamaan pankin kultavarantoa. 

Kuitenkin vasta pankkivaltuuston helmi-

kuussa 1876 keisarille lähettämä kirjelmä, 

jossa ehdotettiin komitean asettamista sel-

vittämään kultakantaan siirtymisen edellyttä-

miä toimia, antoi valmistelulle muodolli sen 

lähtölaukauksen. Keisarin ensi reaktio eh - 

7  Valmistelun vaiheista ja sen yksityiskohdista ks. Kuusterä – Tarkka (2011) s. 295–306.

dotukseen oli kielteinen sillä perusteella, 

että koko Venäjän keisarikunnan tulisi siirtyä 

kultakantaan samanaikaisesti. Asian valmis-

telua kuitenkin jatkettiin, ja vähitellen keisari 

Aleksanteri II hyväksyi vallitsevan tilanteen 

Suomen taloudelle aiheuttamat vaikeudet. 

Siten elokuussa 1877 keisari vahvisti uu-

den rahalain, jonka perusteella Suomi siirtyi 

kultakantaan vuoden 1878 alusta. Suomen 

siirtyminen kultakantaan merkitsi Suomen 

ja Venäjän rahajärjestelmien lopullista eroa, 

sillä Venäjä siirtyi kultakantaan vasta vuon-

na 1897.7

5, 10 ja 500 markan setelit  
vuosi-luvulla 1878
Pankkivaltuusto oli valmis ottamaan kul-

takantaan siirtymisen vaikutuksen sete-

leihin muodollisesti esille jo ennen kuin 

keisari lopullisesti vahvisti uuden rahalain. 

Kuva 3. Vuoden 1875 tyypin 5 markan seteli oli 

koristelultaan ja väritykseltään pelkistetty. Sen 

etusivu muistutti samaan aikaan liikkeessä ollut-

ta Venäjän vuoden 1866 tyypin 5 ruplan seteliä.
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Heinäkuun 1877 alussa valtuusto päätti, ettei 

hopeassa lunastettavia seteleitä tulisi laskea 

liikkeeseen kauemmin kuin oli välttämätön-

tä. Sen takia se pyysi johtokuntaa lopetta-

maan hopeakantaisten 5 markan seteleiden 

valmistuksen välittömästi, kun lisätilaus oli 

valmistunut ja peruuttamaan 10 markan li-

sätilauksen. Lisäksi pankkivaltuusto pyysi 

johtokuntaa selvittämään tuotantoa valvo-

van Emil Grönvikin välityksellä, millä tavoin 

vastikään valmistettuja 5, 10, 50 ja 500 mar-

kan painolaattoja voitaisiin muuttaa siten, 

että painetuissa seteleissä ilmenisi kullalla 

lunastaminen hopean sijasta. 

5 ja 10 markan seteleiden painolaatois-

sa tarvitsi muuttaa lähinnä vain seteleiden 

lunastamista koskevaa tekstiä. Aikaisempi 

hopealla lunastaminen korvattiin 5 markan 

setelissä maininnalla, että Suomen Pankki 

maksaa siitä ”viisi markkaa Suomen ra-

haa”, kun taas 10 markan seteli lunastettiin 

vaadittaessa kullassa, koska käytössä tuli 

olemaan 10 markan kultaraha. Tämä pie-

ni yksityiskohta varmasti ratkaisi sen, että 

kultakantauudistus aloitettiin 10 markan se-

telistä, vaikka varmasti silläkin oli merki-

tystä, että setelin lisätilaus oli juuri peruttu.

Koska 10 markan setelin sarjanumeroiden 

painamisessa oli koettu teknisiä ongelmia 

osan sarjanumerosta osuttua ajoittain sille 

varatun kilven ulkopuolelle, käytettiin tilan-

netta hyväksi myös tämän ongelman ratkai-

semiseksi. Sen takia pankkivaltuusto esitti 

seteleiden sarjanumeroiden taustana olevan 

viivoitetun kilven poistamista ja vuosiluvun 

taustana olevan viivoitetun alueen muutta-

mista. Keisarin hyväksyttyä muutokset en-

simmäinen erä kultakantaisia 10 markan 

seteleitä voitiin lähettää Kööpenhaminasta 

Lyypekkiin ja edelleen toimitettavaksi lai-

valla Helsinkiin heinäkuussa 1878.  

Myöskään 500 markan setelin tapauksessa 

ei ollut tarpeen muuttaa painolaattoja muun 

kuin tekstin osalta. Sen sijaan setelin väritys 

vaati tarkistusta, koska kultakannan seu-

rauksena väritykselle haluttiin löytää muu-

tokseen sopiva sävy. Ennen kuin siirrytään 

käsittelemään tätä setelin värisävyn valintaa, 

Kuva 4. Soldan todennäköisesti piirsi 500 markan setelin etusivun alustavan luonnoksen, jonka poh-

jalta Fristrup valmisteli ehdotuksensa, jossa osa aiheista oli siirretty setelin takasivulle.
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on kuitenkin paikallaan palata ajassa taak-

sepäin ja tarkastella setelin valmistelua siinä 

vaiheessa, kun sen oli tarkoitus olla hopea-

katteinen. 

500 markan setelistä löytyy useita alus-

tavia luonnoksia, joiden voi olettaa ole-

van Soldanin käsialaa. Hän oli suunnitellut 

setelin etusivulle runsaasti kuva-aiheita 

siten, että lopullisessa setelissä takasivun 

kussakin kulmassa olevat eläinaiheet olivat 

etusivun kulmissa. Luonnoksissa yksi näis-

tä eläinaiheista oli ilves joutsenen sijasta. 

Lisäksi etusivun yläreunassa oli maisema 

(kuva 4).

Soldan arvioi kaikkien yhteistyökump-

paneidensa aikaansaannoksia hyvin kriit-

tisesti ja käytti herkästi sellaisia ilmaisuja 

kuten ”täysin käyttökelvoton”, ”mauton” tai 

”mielivaltainen”. Mutta hän osasi antaa myös 

myönteistä palautetta, silloin kun näki sen 

aiheelliseksi. Siten hänen arviointiskaalansa 

ulottui laidasta laitaan, ja siihen kuului myös 

”käsittämätön taitavuus”, millä hän luonnehti 

puupiirtäjä Frederik Hendriksenin 500 mar-

kan setelin etusivun vaakunasommitelman 

puukaiverrusta (kuva 5).

500 markan setelistä valmistettiin vuonna 

1876 vedoksia myös siniharmahtavalla väri-

tyksellä, joka olisi sinänsä soveltunut hopea-

kannan aikana, mutta nyt etsittiin sopivaa 

kellanruskeaa sävyä (kuva 6). Kultakantaan 

sopivan värisävyn löytämistä varten Grönvik 

oli saanut Thielen kirjapainolta 13 erilaista 

vedosta, jotka hän toimitti pankkivaltuuston 

kokoukseen toukokuussa 1878. Huolimatta 

runsaasta valinnanvarasta pankkivaltuuston 

ja johtokunnan yhteiskokouksen osanotta-

jat totesivat värisävyt yhtä vaihtoehtoa lu-

kuun ottamatta epäonnistuneiksi. Samoin 

vain yhden vedoksen painojälki tyydytti hei-

tä, ja kokouksen johtopäätöksenä oli näi-

den kahden vedoksen parhaiden puolten  

yhdistäminen (kuva 7.)

Kuva 5. Tanskalaisen puupiirtäjä Hendriksenin 

taitavuus sai Soldanin turvautumaan ylisanoihin.

Kuva 6. Hopeakatteisen 500 markan setelin vedos 

vuodelta 1876. Soldan piti värisävyä G+D:n mieli-

valtaisesti valitsemana, koska selitelmän mukaan 

setelin värin tuli olla keltainen.

Kuva 7. Pankkivaltuusto paneutui kevätkesällä 

1878 uuden, arvoltaan suurimman kultakantaisen 

500 markan setelin värisävyyn. Lopullinen sävy 

oli kuvassa näkyvä napolinkeltainen.
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Setelipaperin valintaa varten Tumba lähetti 

seitsemästä eri sekoituksesta koostuvia 

koearkkeja, joissa puuvillan ja pellavan 

suhteellinen osuus poikkesivat toisistaan. 

Näistä valittiin pelkästään puuvillasta koos-

tuva paperi. Siten kaikki oli valmista 500 

markan setelin painamiseksi. Setelin tilattu 

määrä oli vaatimaton, vain 80 000 kappa-

letta, ja Grönvik saattoi ilmoittaa pankki-

valtuuston puheenjohtajalle jo lokakuussa 

1878, että setelin koko painos olisi lähi - 

aikoina valmis.  

Koko tilattu määrä 5, 10 ja 500 mar-

kan seteleitä valmistui huhtikuun alkuun 

1880 mennessä. Kuvaavaa setelinvalmis-

tuksen logistisille haasteille oli Grönvikin 

ja pankkivaltuuston  kirjeenvaihto setelei-

den viimeisen erän toimittamisesta. Koska 

pankkivaltuuston mukaan huhtikuussa 1880 

Tukholman ja Helsingin välinen laivaliiken-

ne pian alkaisi ja liikenne Tukholman ja 

Hangon välillä jo toimi, se esitti Ruotsin 

kautta kulkevan reitin valitsemista, joka oli 

turvallisempi kuin Lyypekin kautta kulke-

va pidempi reitti. Lisäksi pankkivaltuusto 

kehotti Grönvikiä valitsemaan kotimatkan-

sa ajankohdan siten, että hän voisi valvoa 

Malmössä ja Tukholmassa tapahtuva seteli-

laatikoiden purkausta ja lastausta.  

Pienuudestaan huolimatta 500 mar-

kan painos riitti yli kymmeneksi vuodek-

si, joiden aikana setelilomakkeita tarpeen 

mukaan allekirjoitettiin käsin ja toimitettiin 

pankin kassanhoitajille liikkeeseenlaskua 

varten. Vuonna 1889 allekirjoittamattomia 

lomakkeita oli pankin holveissa enää 10 000 

kappaletta, ja johtokunta ryhtyi selvittämään 

uuden painoksen valmistamista. Kun sil-

lä välin pankin oma setelipaino oli aloit-

tanut toimintansa Tilgmannin johdolla ja 

tämä oli tehtävään valmis, johtokunta esitti 

20 000–25 000 setelin painamista pankin 

setelipainossa. Uuden painoksen ulkoasu 

haluttiin luonnollisesti säilyttää mahdolli-

simman lähellä aikaisempaa painosta, jot-

ta aidot setelit olisi helposti erotettavissa 

vääristä. Sen takia päätettiin tilata samaa 

paperia kuin aikaisemmin Tumban pape-

ritehtaalta, joka ei enää 1880-luvun lopulla 

ollut pankin muiden seteleiden paperin toi-

mittaja. Toinen vastaavanlainen tilaus tehtiin 

Tumbalta vuonna 1895. Näin syntyivät 500 

markan setelin Helsingin painokset erotuk-

sena Kööpenhaminassa painetulle erälle. 

 
50 markan seteli vuosiluvulla 1884
Samoin kuin 500 markan setelin tapaukses-

sa, Soldan oli alustavasti luonnostellut 50 

markan setelin etusivulle enemmän kuva-

aiheita kuin mitä lopullisessa setelissä oli. 

Kun tarkastelee alustavia luonnoksia (kuva 

8), jää kysymään tuliko Soldan itse matkan 

varrella uusiin ajatuksiin, vai oliko Fristrup 

pelkistetymmän ulkoasun kannalla?

Kuva 8. Soldan todennäköisesti 

luonnosteli 50 markan setelin alus-

tavasti Fristrupin jatkotyöskentelyä 

varten.
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Myös 50 matkan setelistä oli valmistettu 

koevedoksia vuonna 1875. Keisarin hyväk-

symän seteliselitelmän mukaisesti niissä oli 

takasivulla joukko 50 pennin ja 1 markan 

hopearahoja vuodelta 1874. Tämä tuntui 

luontevalta ratkaisulta, kun markka vielä oli 

sidottu hopeaan. Soldanin kirjeenvaihdosta 

saksalaisen painon G+D:n kanssa ilmenee, 

että valmistaessaan kuparipainolaattoja 50 

markan seteliä varten paino tarvitsi myös 

setelille ajateltua paperia. Paperille painet-

tujen koevedosten perusteella kaivertaja 

saattoi parannella laattoja. Soldan ei ollut 

kuitenkaan vielä tuossa vaiheessa tehnyt so-

pimusta Tumban kanssa setelipaperin han-

kinnasta. Sen takia hän joutui pyytämään 

Tumban isännöitsijä J. T. Fiebelkornilta ystä-

vänpalvelusta 20 paperiarkin lähettämiseksi, 

vaikka sopimusta ei ollut vielä allekirjoitettu. 

Soldan ehdotti, että paperi voisi olla jonkin 

verran paksumpi kuin 5 ja 10 markan sete-

leiden paperi, mutta ilman vesileimaa, koska 

kyseessä olivat vain koevedokset. 

8 Aiheesta enemmän ks. Heinonen (2014) s. 112–113.

Kyseiset 50 markan hopeakatteisten se-

teleiden koevedokset näkivät sattumalta 

päivänvalon uudelleen lähes 140 vuotta 

myöhemmin. G+D julkaisi vuonna 2014 

yhtiön vuosina 1854–1943 painamia se-

teleitä käsittelevän kirjan täydennysosan, 

joka perustui vanhoihin näytekirjoihin. 

Näytekirjojen avulla G+D:n myyntiedusta-

jat esittelivät potentiaalisille asiakkailleen 

painotalon vaikuttavimpia tuotteita. Kaikki 

näytteet olivat koevedoksia, eikä niitä ol-

lut painettu seteleiden lopulliselle paperille. 

Näytteiden joukossa olivat myös G+D:n kai-

vertajien Louis Schulzin ja Volkmar Ahnerin 

vuoden 1875 tyypin 50 ja 500 markan se-

teleiden takasivujen koevedokset painettu-

na  Tumban paperitehtaan vesileimattomalle 

paperille (kuva 9).8 

Kultakantaan siirtymisen jälkeen 50  

markan setelin takasivun ulkoasu hopea - 

rahoineen ei ollut enää sovelias ratkai-

su. Jotta setelin valmistuksessa voitaisiin 

edetä, pankkivaltuuston puheenjohtaja  

Kuva 9. Myös 50 mar-

kan setelistä oli pai-

nettu koevedoksia, 

kun Suomen mark-

ka vielä oli sidottu  

hopeaan. Takasivun 

maiseman tausta-ai-

heena oli Suomen ho-

pearahoja vuodelta 

1874.
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Montgomery pyysi Soldania tekemään 

ehdotuksen ulkoasuun tarvittavista muu-

toksista.9 Soldanin mukaan kultarahojen 

käyttäminen hopearahojen sijasta johtaisi 

teknisiin vaikeuk siin alkuperäislaatan ai-

kaansaamisessa, sillä kultarahojen tulisi olla 

punakeltaisia harmaan sijasta. Koska hopea-

rahatausta painettiin kuparipainossa samal-

la laatalla kuin muun muassa maisema ja 

tekstit, tarvittaisiin toinen laatta kultarahojen 

painamiseksi punakeltaisella värillä. Kahden 

laatan käyttö puolestaan johtaisi kohdistus-

vaikeuksiin. Näistä ongelmista päästäisiin, 

jos ulkoasua muutettaisiin säilyttäen kui-

tenkin setelin keskiosan maisema. Vaikka 

Soldanin mukaan Fristrupin takasivulle 

suunnittelemia neljää mitalia (ympyrää) voi-

tiin puolustaa, kun taustalla oli hopearahoja, 

ne eivät olleet kauniita, ja hän poistaisi ne. 

Soldan suositteli myös taustakilpien poisjät-

tämistä etusivun sarjanumeroiden taustalta 

samoin kuin 10 markan kultakantasetelin 

tapauksessa. 

Pankkivaltuusto päättikin Soldanin ehdo-

tuksen mukaisesti, ja lähetti kultakatteisen 

50 markan setelin ulkoasun keisarin hyväk-

syttäväksi helmikuussa 1879 samassa yhtey-

dessä kuin 100 markan setelin (ks. seur.) 

ulkoasun. Keisarin hyväksymisen jälkeen 

pankkivaltuusto pyysi Grönvikiä valmistut-

tamaan mahdollisimman pian molempien 

seteleiden alkuperäislaatat. Tämä kaiverrus-

työ jaettiin alun perin Grönvikin esityksen 

mukaan Volkmar Ahnerin ja Frankfurtissa 

toimivan yrityksen Dandorff & Neumann 

kesken. Myöhemmin Grönvikin tavattua 

G+D:ltä jo eläkkeelle jääneen Ahnerin 

Leipzigissa ja vakuututtuaan tämän ky - 

9 Vaikka Soldan ei enää valvonut seteleiden valmistusta Kööpenhaminassa, pysyi hän pankin luottohen-

kilönä setelikysymyksissä 1880-luvun alkupuolelle asti. Juhani Aho lainaa Soldanin elämäkerrallises-

sa teoksessaan tämän muistiinpanoja vaikeudesta yhdistää virkamiehen ja elämänsä suuren unelman, 

filosofisen kirjailijan rooli: ”Pahin viholliseni oli hajaannus ja epäsäännöllisyys. Minulla oli aina jotain 

toimitettavaa viran puolesta, ei ainoastaan rahapajassa, vaan myös Suomen Pankille,…yms,”, ks. Aho 

(1901) s. 327.   

vystä vastata kokonaisuudessaan laattojen 

valmistuksesta, pankkivaltuusto päätti sen  

mukaisesti. 

50 markan setelistä tilattiin aikaisemman 

päätöksen mukainen 500 000 kappaleen 

painos.  Setelin laattojen valmistus venyi 

kuitenkin vuodesta toiseen. Siihen vaikutti 

osaltaan se, että pankkivaltuusto asetti 100 

markan setelin etusijalle. Siten 50 markan se-

telin painaminen tuli ajankohtaiseksi pank-

kivaltuuston kokouksessa vasta marraskuun 

alussa 1884, josta runsaan vuoden kuluttua 

johtokunnan puheenjohtaja Charpentier esit-

teli setelin värivedoksia. Pankkivaltuusto piti 

värivaihtoehdoista parhaimpana pohjaväril-

tään vaaleansinistä, ja setelin painaminen 

käynnistyi vuoden 1885 viimeisinä päivinä. 

Hitaan kuparipainon vuoksi ensimmäinen 

lähetys Suomen Pankkiin toimitettiin laival-

la, nyt jo suoraan Kööpenhaminasta, vasta 

syyskuun alussa 1886. Siten setelin valmis-

telu oli kestänyt yli 10 vuotta.  

100, 20 ja 10 markan setelit  
vuosiluvulla 1882
Vaikka pankin johdon päähuomio 1870-lu-

vun alkupuolelta lähtien kohdistui uusiin 

kymmenjärjestelmän mukaisiin 5, 10, 50 ja 

500 markan seteleihin, pankkivaltuusto ha-

lusi muuttaa myös 20 ja 100 markan se-

teleiden ulkoasun yhteensopivaksi uusien 

seteliarvojen kanssa. Siten pankkivaltuusto 

hyväksyi marraskuussa 1878 Soldanin suun-

nittelemat 100 markan setelin piirustukset 

ja lähetti ulkoasun keisarin hyväksyttäväksi 

helmikuussa 1879 samassa yhteydessä kuin 

50 markan setelin ulkoasun (kuva 10). 
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Päättäessään 50 ja 100 markan laatto-

jen valmistuksesta elokuussa 1879 pankki - 

valtuusto totesi, että näistä oli ensim-

mäiseksi painettava 100 markan seteli. 

Alkuperäislaattojen valmistuksesta käydys-

sä keskustelussa johtokunta nosti esiin myös 

kysymyksen, tulisiko Suomen Pankin yhtey-

teen perustaa setelipaino. Pankkivaltuusto ei 

kuitenkaan katsonut perustamisen, vaikka 

siitä heti päätettäisiin, vaikuttavan laatto-

jen valmistukseen. Keskustelulla oli kuiten-

kin se vaikutus, että pankkivaltuusto pyysi 

Grönvikiä selvittämään Thieleltä, olisiko se 

valmis painamaan 100 markan seteliä heti, 

kun sen painolaatat olivat valmiit, vaikkei 

painoksen suuruudesta ollut sovittu. Tähän 

saatiin Thieleltä myönteinen vastaus. 

Tammikuussa 1880 Grönvik lähetti pank-

kivaltuuston puheenjohtaja Montgomerylle 

kirjeen, jossa hän tiedusteli, miten seteli-

paperin valinnassa tulisi edetä. Syy ettei 

hän suoraan ehdottanut samaa koostumusta 

kuin 500 markan setelissä oli hänen näke-

myksensä 500 markan setelin läpinäkyvyy-

destä, jonka seurauksena setelin etusivun 

elementit heijastuivat häiritsevästi setelin 

takasivun maisemassa. Montgomery pyysi 

aiheesta Soldanin lausunnon. 

Soldanilla ei ollut tilaisuutta havaita 

Grönvikin mainitsemaa ongelmaa, mutta 

hänen käsityksensä mukaan jos näin oli, 

se saattoi johtua 500 markan setelin kel-

taharmaasta värityksestä. Se saattoi liittyä 

myös puhtaan puuvillan käyttöön, jonka 

myönteisenä puolena oli paperin kestävyys.  

Koska setelinpainajat Soldanin mukaan pi-

tivät hyvänä pellavan lisäämistä, katsoi hän 

perustelluksi pyytää Tumbalta koearkkeja 

parista kolmesta eri koostumuksesta ja vaih-

toehtoisista paksuuksista. Tumba lähettikin 

neljä eri paperinäytettä. 

Ahnerin valmistamat 100 markan setelin 

painolaatat valmistuivat lokakuussa 1881. 

Kun sopimus Ahnerin kanssa oli tehty kaksi 

vuotta aikaisemmin, kesti laattojen valmistus 

huomattavasti kauemmin kuin mitä oli so-

vittu, minkä pankkivaltuusto katsoi aiheut-

taneen pankille hankaluuksia. Toisaalta 

Ahner edellytti myöhemmin lisäkorvausta 

jopa Saksan konsulaatin avustuksella. Siihen 

pankkivaltuusto ei kuitenkaan suostunut. 

100 markan setelin painos riitti yli kym-

meneksi vuodeksi. 1890-luvun puolivälissä 

varastotilanne katsottiin kuitenkin sellaisek-

si, että lisäpainos seteliarvosta oli tarpeen 

ja pankin johtokunta esitti pankkivaltuus-

tolle uuden painoksen ottamista setelistä. 

Myös pankin setelipainon työllisyysnäkö-

kohdat olivat johtokunnan perusteluna, kos-

ka muussa tapauksessa pankilla ei olisi ollut 

tilauksia setelipainolleen moneen vuoteen. 

Pankkivaltuusto hyväksyi uuden painoksen 

tilaamisen setelipainolta painettuna edelleen 

Tumban paperille. Koska edellisen painok-

sen paperi ei ollut osoittautunut kestäväksi, 

käytettiin nyt samaa paperilaatua kuin 500 

markan setelissä. Näin myös 100 markan 

setelistä syntyi Helsingin painos.

Pankin johtokunta ryhtyi toimiin myös 20 

markan setelin uusimiseksi samanaikaisesti 

kun 100 markan ja 50 markan seteleiden laa-

tat olivat valmisteltavana. 20 markan setelin 

Kuva 10. 100 markan setelin etusivu lähetettiin 

ilmeisesti tässä muodossa keisarin hyväksyttä-

väksi, koska esitykseen sisältyviin luonnoksiin ei 

olisi ilman huomattavaa aikaviivettä ollut mah-

dollista aikaansaada setelin lopullista karmiinin-

punaista väriä. 
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luonnospiirustukset pyydettiin arkkitehti Jac. 

Ahrenbergilta, joka oli vastikään suunnitellut 

Suomen Yhdyspankin setelit. 

Ahrenbergin luonnokset olivat pankki-

valtuuston nähtävinä syyskuussa 1881. Ne 

olivat väriltään kellertävät, mikä väri oli ”va-

pautunut”, kun 40 markan setelin liikkee-

seen laskusta luovuttiin jo vuosikymmen 

aikaisemmin.  Tarkasteltuaan luonnoksia 

pankkivaltuusto päätti pyytää niistä lau-

sunnon Soldanilta. Lisäksi juuri löytyneen 

korkeatasoisen 10 markan setelin väären-

nöksen huolestuttamana pankkivaltuusto 

tiedusteli, mitä muutoksia luonnoksiin voi-

taisiin tehdä, jotta seteli olisi vaikeammin 

väärennettävissä. Olisiko erityisesti vesileima 

varmin suoja väärennöksiä vastaan ja miten 

sitä voisi käyttää tässä tapauksessa (kuva 11)? 

Koska samanaikaisesti 10 markan setelille 

oli väärennöksen takia pikaisesti löydettävä 

uusi väri, luovuttiin keltaisen värin käytöstä 

20 markan setelissä ja se otettiin käyttöön 

uudessa 10 markan setelissä. Nyt oli sen 

sijaan 10 markan setelin vanha pääväri pu-

nainen käytettävissä 20 markan setelille, ja 

sen kohdalla päädyttiin vaaleanpunertavaan 

sävyyn. Pankkivaltuusto päätti informoi-

da Kööpenhaminaan Grönvikiä ottamaan 

huomioon Soldanin tekemät muistutukset 

muun muassa vesileiman muodostamises-

ta numerosta ”20” kirjaimien ”F.B.” sijasta 

setelin kummallakin puolella ja teettämään 

uuden version piirustuksista. Grönvik toi-

mitti ne pankkivaltuuston hyväksyttäviksi 

joulukuussa 1881. 

20 markan setelin ulkoasu ja kuvaus lähe-

tettiin keisarin hyväksyttäväksi vuoden 1881 

viimeisenä päivänä samanaikaisesti kuin 10 

markan setelin uusi ulkoasu. Keisarin hyväk-

symä asetus annettiin tammikuussa 1882, 

ja tarkoitus oli aloittaa setelin painaminen 

samana vuonna. Painaminen kuitenkin vii-

västyi, minkä johdosta johtokunta kirjoit-

ti Grönvikille, että setelin vuosiluku pitäisi 

muuttaa vuodeksi 1883. Grönvik sähkötti 

välittömästi, että seteliä oli siinä vaiheessa 

ehditty painaa jo 170 000 kappaletta vuo-

siluvulla 1882. Johtokunnan mielestä se ei 

ollut ongelma, ja hyväksyi seteliin paine-

tun vuosiluvun muutoksen kesken paina-

misen, mikäli siitä ei aiheutuisi ajanhukkaa.  

Seteleissä käytettiin siten kahta eri vuosilu-

kua. Tämänkin esimerkin valossa pankin 

johto katsoi seteliin painetun vuosiluvun 

kuvastavan sen painamisen aloittamista, 

eikä sen ulkoasun määrittäneen asetuksen 

vuotta.

Mainitun 10 markan setelin korkeatasoi-

sen väärennöksen takia pankkivaltuusto 

päätti lopettaa setelin liikkeeseen laskun. 

Samalla ryhdyttiin pohtimaan kysymystä, 

kuinka 10 markan setelin laattoja voitaisiin 

pikaisesti muuttaa ulkoasultaan jonkin ver-

ran erilaisen setelin painamiseksi. Soldanilla, 

jonka muistio asiasta saapui vasta pankkival-

tuuston päätöksen jälkeen, oli kommentteja 

taustapainatuksen värisävyyn ja kuviointiin, 

mutta hän myönsi, ettei muutoksiin kiirei-

sen aikataulun vuoksi ollut mahdollisuutta. 

Uuden 10 markan setelin luonnokset lä-

hetettiin viimeisteltäväksi Kööpenhaminaan, 

jossa jälleen turvauduttiin Fristrupin palve-

luksiin. Keisari hyväksyi 10 markan ulko-

asun lähes päivälleen neljä kuukautta sen 

jälkeen kun pankkivaltuusto oli kokoontunut 

Kuva 11. Pankkivaltuusto halusi muutoksia ark-

kitehti Jac. Ahrenbergin luonnoksiin uudeksi 20 

markan seteliksi vastikään löytyneen korkeatasoi-

sen 10 markan seteliväärennöksen vuoksi.
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pohtimaan väärennöksen edellyttämiä toi-

menpiteitä. Näin lyhyt päätöksentekopro-

sessi oli tuohon aikaan poikkeuksellista.

Nopea päätöksenteko ei kuitenkaan mer-

kinnyt seteleiden valmistusprosessin ly-

hyyttä, mitä kuvasi hyvin Grönvikin kirje 

johtokunnalle maaliskuussa 1882. Hän totesi 

muutettujen alkuperäislaattojen valmistuvan 

parissa kuukaudessa, jos ei mitään ongel-

mia syntyisi. Sen jälkeen tarvittaisiin noin 

neljäkymmentä päivää seteliarkin edellyt-

tämän kuuden painolaatan valmistamiseen. 

Setelin painaminen sisälsi kuusi vaihetta, 

joiden välissä paperin tarvitsi kuivua noin 

kahdeksan päivää. Grönvikin mukaan liik-

keeseenlaskua varten tarvittiin noin puolen 

miljoonan setelin erä, jonka painaminen vei-

si puolestaan noin kaksi ja puoli kuukautta. 

Sen jälkeen tarvittiin vielä noin 25 päivää 

arkkien leikkaamiseen, virheellisten sete-

leiden korvaamiseen käsin leimatuilla sa-

mannumeroisilla uusilla seteleillä jne.  Siten 

koko urakkaan tarvittiin noin kahdeksan 

kuukautta, ja parhaassa tapauksessa seteli-

erä ehdittäisiin toimittaa seuraavan purjeh-

duskauden loppuun mennessä Helsinkiin.  

Pankkivaltuusto pyysi Grönvikiä kai-

kin tavoin kiirehtimään setelin valmistuk-

sen käynnistämistä. Myöhemmin Grönvik 

joutui vielä pahoittelemaan seteleiden pai-

namisen viivästystä, koska setelin väriksi 

Saksasta hankittu italialainen okra oli täysin 

toisenlainen kuin koevedoksissa käytetty 

Kööpenhaminasta hankittu samanniminen 

väri. Jäätilanteen takia ensimmäisen se-

telierän kuljetukseen käytettiin Malmön, 

Tukholman ja Hangon kautta kulkevaa 

reittiä. Lähetyksen yhteydessä joulukuun 

lopulla syntyi vielä paniikkitilanne pan-

kin ilmoitettua Grönvikille jääolosuhteiden 

muutoksesta. Hän oli jo aikeissa sähköt-

tää Tukholmaan setelilomakelähetyksen 

palauttamisesta Kööpenhaminaan, kun sai 

vahvistuksen, että setelilaatikot olivat ehti-

neet ajoissa Hankoon.

Lopuksi
Kaikki tarkastellut setelityypit painettiin H. 

H. Thielen kirjapainossa Kööpenhaminassa 

lukuun ottamatta 100 ja 500 markan sete-

leiden Helsingissä painettuja lisäpainoksia. 

Kaikissa seteleissä käytettiin Ruotsin val-

takunnanpankin Tumban tehtaan paperia. 

Viimeinen setelilähetys sisältäen lisäksi pai-

nolaattoja, koevedoksia, kirjeitä ym. doku-

mentteja lähetettiin höyrylaiva Siriuksella, 

joka lähti Kööpenhaminasta huhtikuussa 

1887. Siihen päättyi Suomen Pankin 12 vuot-

ta kestänyt seteliyhteistyö tanskalaispainon 

kanssa, mikä monien logististen haasteiden 

vuoksi muokkasi mielipiteitä oman seteli-

painon perustamiselle.
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Faanejelmit esinetutkijan silmin 

Jani Oravisjärvi

1 Platbãrzdis 1965: 18–19, Gustafsson 1977, Faivel 1977, Talvio & Lindgren 1978, Wallén 1984: 155–158, 

Talvio 2003: 15–16, Talvio 2004 ja Vänskä 2014.

2 Asiaan on epäilemättä vaikuttanut Kustaa III:n ajan hyvin vähäinen kuparirahan lyönti. Isaacin havain-

to pienen rahan paikallisesta puutteesta sopii esim. Porvoon seudun tunnettuihin rahalöytöihin tai  

oikeammin niiden puutteeseen. ks. Ehrnsten ja Kunnas-Pusa 2017: 81–85. 

3 Ks. viite 1.

4 Oktaavo (8°) eli kahdeksantaite: painoarkki on taitettu siten, että arkista tulee 8 lehteä.

Sotakomissariaatin johtajan Per Georg 

Fahnehielmin (1735–1816) nimissä vuon-

na 1790 Porvoossa liikkeeseen laskettujen 

paikallisten paperirahojen, ”Faanejelmien” 

historiallinen konteksti on esitelty jo useas-

sa yhteydessä eikä sitä siksi tarvitse tässä 

kerrata muuten kuin pääpiirteiden osalta1. 

Esinetutkimuksen näkökulmasta faanejel-

meistä sen sijaan on kirjoitettu huomatta-

vasti vähemmän. Tämän lyhyen kirjoituksen 

pääasiallinen tarkoitus onkin tarkastella  

faanejelmejä esineinä.

Historiallinen tausta
Ylisotakomissaari Fahnehjelmin tehtävä-

nä oli vastata sotaväen huollosta. Ruotsin 

Suomessa olevan armeijan ylihankkijana 

toimineen Aaron Isaacin mukaan tätä teh-

tävää vaikeutti huomattavasti pula pieniar-

voisesta vaihtorahasta2. Hän oli kuitenkin 

havainnut, että asia oli ratkaistavissa myös 

paikallisin keinoin: erään viaporilaisen lei-

purin yksityiset pikkusetelit olivat niin suo-

sittuja Helsingissä ja sen ympäristössä, että 

Isaac päätyi ratkaisemaan ongelman sa-

moin keinoin kuin tuo nimettömäksi jää-

nyt leipuri. Aiemmin myös kaivertajana 

toiminut Isaac vastasi itse seteleiden to-

teutuksesta. Niiden lomakkeet painettiin 

Turussa akatemian kirjapainossa (vuonna 

1642 perustettu Frenckellin paino), mutta 

ne allekirjoitettiin ja laskettiin liikkeeseen 

Porvoossa3. Faanejelmejä painettiin yh-

teensä 1 307 460 riikintaalerin edestä ja ne 

lunastettiin vuosina 1792–1793 valtionvelka-

konttorin seteleillä.
 
Koko
Koska faanejelmeja ei valmistettu seteli-

painossa vaan kirjapainossa, ne painettiin 

kirjapainoissa yleisesti käytössä olleelle pa-

periarkkikoolle. Tämän seurauksena niiden 

koko noudattaa aikanaan hyvin suosittua 

oktaavon nimellä tunnettua kirjakokoa,4 

jossa lehden koko oli tyypillisesti noin 15 

x 10 senttimetriä sisältäen vajaan sentti-

metrin sidontavaran, joka faanejelmeissä 

on leikattu pois irtolehtisten, siis setelei-

den, aikaansaamiseksi. Faanejelmien koko  

(n. 15 x 9 cm) oli näin ollen tulosta kirja-

painoalan vakiintuneista käytännöistä.  

Paperi
Faanejelmit painettiin vesileimalliselle pai-

noarkille, jonka koko oli noin 30 x 40 cm. 

Yhdelle arkille mahtui kahdeksan seteliä, 

joista puolet oli vesileimattomia ja lopuissa 

osittainen (1/4) vesileima yhdessä kulmas-

sa. Tämä johtui paperinvalmistajien yleises-

tä tavasta leimata paperiarkki vain yhdellä 

vesileimalla, joka vakiintuneen käytännön 

mukaan oli pystysuunnassa olevan arkin 
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Kuva 1. Vesileiman sijainti ja arkin taittelu oktaavokokoisessa kirjassa. Kuva: Dadykin & Pozdeyeva 

2011: 144, kuva 10.

keskilinjalla ¾-kohdalla arkin pituudesta. 

Näin ollen oktaavokokoisissa lehdissä vesi-

leima sijoittuu neljän lehden (tässä tapauk-

sessa setelin) taitekohtaan, minkä takia 

neljän setelin kulmassa on osittainen vesi-

leima painoarkeittain. Arkin lopuissa sete-

leissä ei ole vesileimaa, vaikka paperiarkki 

itsessään on ollut vesileimattu (kuva 1).  

Faanejelmit painettiin normaalisti kirjois-

sa käytetylle korkeatasoiselle lumppupa-

perille.5 Esimerkiksi Tukholmassa vuonna 

1770 painettu Gabriel Bethénin teos Ordens- 

och riddare-historien: Första delen on pai-

nettu vesileimoja myöten vastaavanlaiselle 

paperille. Tämä oli luonnollinen valinta, 

sillä lumppupaperi kesti hyvin kulutus-

ta. Paperissa näkyvät ’vesiviivat’ ovat pe-

räisin paperin valmistusmuotista. Paperin 

5 Paperin grammapainon vaihtelu n. 60–100 g/m2.

6 Havu 1996: 50.

7 Churchill no. 84.

8 Churchill no. 147.

9 Churchill no. 150. Taulukossa on jätetty määrittelemättä vesileimat PRO PATRIA I tai PRO PATRIA II siinä 

tapauksessa, että setelissä on jompikumpi alaosan neljänneksestä, jolloin ei voida varmuudella erottaa 

tyyppejä toisistaan. Tällöin vesileimaksi on merkitty vain PRO PATRIA.

10 Otanta on tosin pieni: 20 Kansallismuseon kokoelmissa olevat seteliä, joten hypoteesiin on suhtaudut-

tava varauksella.

kuivaussiivilän pohja oli muodostettu me-

tallilangoista, jossa pitkittäissuuntaan me-

nevät langat ovat ohuita ja lähellä toi siaan, 

poikittain menevät langat puolestaan oli-

vat paksumpia ja noin tuuman päässä 

toisistaan.6 Faanejelmit eroavat näin huo-

mattavasti esimerkiksi saman aikaisista rans-

kalaisista assignaateista, jotka oli painettu 

tarkoitukseen suunnitelluille seteliarkeille. 

Faanejelmeissa käytetyissä paperiarkeissa 

esiintyy kolmenlaista vesileimaa, joista kaik-

ki ovat tunnistettavissa alkuperältään hollan-

tilaisiksi. Vesileimat ovat tyyppiä VRYHEYT,7 

PRO PATRIA I8 ja PRO PATRIA II9 (kuvat 2–4). 

Poikkeuksen muodostavat kesä- ja heinä-

kuussa päivätyt tuolloin käyttöön tulleet III-

mallin setelit, joista toistaiseksi yhdestäkään 

ei ole tavattu vesileimaa.10 Ottaen huomioon, 
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Kuva 2. VRYHEYT -vesileima. 

Kuva: Churchill 1985, no. 84 

(vrt. esim. Borg 1976: 489).

Kuva 4. PRO PATRIA II -vesi-

leima. Kuva: Churchill 1985, 

no. 150.

Kuva 3. PRO PATRIA I -vesileima. 

Kuva: Churchill 1985, no. 147.

Kuva 5: Puristeleima. Kuva: Jani Oravisjärvi / KM.

että kesäkuun 16. päivänä numeroidu 1 rt 

24 k:n (no. 57724)11 paperi ei ole faanejel-

meissa yleisesti käytettyä lumppupaperia, 

on mahdollista, että viimeisen mallin osalta 

kirjapainossa jouduttiin aluksi väliaikaises-

ti turvautumaan huonompilaatuisempaan  

vesileimattomaan paperiin. Tämä saattaa 

johtua faanejelmien muuttumisesta maan 

pääasialliseksi rahalajiksi.

 

Turvallisuustekijät
Faanejelmien vesileimaa ei voida pitää var-

sinaisena turvatekijänä, sillä kyseinen paino-

paperi oli ensisijaisesti tarkoitettu kirjoihin. 

Niissä vesileima toimi pääasiassa paperin 

laadun takaajana sekä paperinvalmista-

jan tunnuksena. Paperin vesileimallisuus 

lienee kuitenkin osaltaan vaikuttanut va-

littaessa tarkoitukseen parhaiten sopivaa 

paperia. Varsinaisena turvatekijänä kaikis-

sa seteleissä on neliönmuotoinen puriste-

leima, jonka keskellä on erillinen pyöreä 

Ruotsin pieni valtakunnanvaakuna (kolme 

11 Kyse voi olla myös myöhemmästä väärennöksestä. A. F. Munckin ei kuitenkaan tiedetä väärentäneen 

tätä nimellisarvoa.

kruunua), jota ympäröi teksti K. FINSKA 

G: KRIGS COMMISSARIATET ja vuosiluku 

1790. Kussakin puristeleiman kulmassa on 

lisäksi viljanlyhde tai lyyra (Kuva 5). Tämän 

ohella setelien suunnittelussa käytettiin 
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Kuva 6. Malli I: Poikittaisteksti kolmella rivillä, 

joista kaksi alinta suomeksi. Kuva: Jani Oravis-

järvi / KM.

Kuva 7. Malli II: Poikittaisteksti kahdella rivillä, 

joista alempi suomeksi. Kuva: Jani Oravisjärvi / KM. 

Kuva 8. Malli III: Kuten edellinen, mutta ”S:r” ja 

nimellisarvo Fahnehielmin allekirjoituksen edes-

sä. Kuva: Jani Oravisjärvi / KM.

neljää eri kirjasintyyppiä väärentämisen vai-

keuttamiseksi.12 

Setelimallit
Valmiiksi painettuun setelilomakkeeseen 

lisättiin käsin sarjanumero, päivämäärä ja 

toinen allekirjoitus lomakkeelle valmiiksi 

painetun P. G. Fahnehjelmin allekirjoituksen 

lisäksi. Malliltaan lomakkeita on kolmea eri 

lajia. Lisäksi tunnetaan aikalaisväärennös, 

joka tässä artikkelissa on rajattu pois.

Faanejelmeissa olevien päiväysten perus-

teella malli I:n setelit päivättiin aikavälillä 

18.1–1.7.1790. Se on näin ollen kolmesta 

eri mallista kaikista vanhin. Sen tunnus-

piirteenä on setelin vasemmassa reunas-

sa olevan pystysuora kolmirivinen teksti. 

Tässä mallissa on vain kahta pienintä ni-

mellisarvoa, 8 ja 12 killinkiä (kuva 6).  

Mal li II otettiin käyttöön helmikuussa ja se kä-

sittää nimellisarvot 16, 24 ja 32 killinkiä sekä 

1 riikintaaleri, 1 rt 24 k, 1 rt 32 k sekä 1 rt  

40 k (kuva 7). Se täydentää näin nimellisarvo-

jen osalta ensimmäisen mallin seteleitä, mikä 

on ymmärrettävää, koska faanejelmien tarkoi-

tus nimenomaan helpottaa vaihtorahapulaa. 

Mallin III setelit otettiin käyttöön kesäkuus-

sa (kuva 8). Niidenkin tarkoituksena vaikut-

taa olleen sarjan täydentäminen, sillä uusia 

nominaaleja olivat 1 rt 8 k, 1 rt 16 k sekä  

2 rt. Syyskuussa liikkeeseen laskettiin myös 

uudenmallisia 8 ja 12 killingin seteleitä, jo-

ten tuolloin ilmeisesti mallin I setelit oli-

vat jo loppuneet, mikä sopii hyvin tietoon, 

että viimeinen tunnettu mallin I seteli on 

päivätty heinäkuun ensimmäisenä päivänä.  

Kullakin mallilla on oma toisista malleista 

riippumaton numerointinsa. Mallien I ja II 

12 Valmistettaessa arvopainatteita kirjapainomenetelmällä koetettiin väärentämismahdollisuutta torjua paitsi 

vesileimaa käyttämällä myös siten, että samassa setelissä käytettiin yhdistellen erilaisia kirjasinlajikkei-

ta. Koska tavallisissa kirjapainoissa ei tuolloin löytynyt kovin monia eri lajikkeita, pyrittiin tällä tavalla 

jo etukäteen rajoittamaan mahdollisten kilpailevien valmistajien määrää. Tämän vuoksi faanejelmeissä 

käytettiin neljää erilaista kirjasintyyppiä. Sillanpää 1985:20. 
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numerointi etenee aikajärjestyksessä yhdes-

sä päiväyksen kanssa. Mallin III setelistö sen 

sijaan vaikuttaa numeroidun erissä, sillä mo-

nesti saman nimellisarvon setelit on päivätty 

samana päivänä, kuten esimerkiksi 1rt 16 k 

heinäkuun 1. päivänä, 8 ja 16 killingin sete-

lit syyskuun 1. päivänä ja 12 killingin setelit 

syyskuun 9. päivänä.

 

Lopuksi
Faanejelmien valmistusprosessi oli hyvin 

tavallisesta poikkeava. Ne valmistettiin kirja-

painoalan hyvin tuntemalla ja hallitsemalla 

menetelmällä kirjapainoissa käytetylle pape-

rille. Faanejelmien valmistusprosessi muis-

tutti oktaavokokoisen kirjan valmistamista, 

mutta sidonnan sijaan lehdet leikattiin auki.  

Malleja tuli lopulta kolme erilaista, jois-

ta viimeisin todettiin tarpeelliseksi toden-

näköisesti vasta kevään 1790 aikana. Tähän 

lienee osalta vaikuttanut faanejelmien  

runsas käyttö eli niiden tuleminen Suomen 

pääasialliseksi rahalajiksi.
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precisely at address Aleksanterinkatu 12 A, 

Helsinki.
10.30.
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 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 28.4.2018 on toimitettava huutokaupanhoitajalle 9.3.2018 
mennessä. 
Objekten till följande auktion den 28 April 2018 bör inlämnas till auktionsförrättaren senast den 
9 mars 2018. 
Objects intended to be sold at the following auction the 28th of February 2018 should be 
commissioned by the 9th of March 2018.    
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368 145.00
369 280.00
370 210.00
371 160.00
378 160.00
379 100.00
380 80.00
381 165.00
383 1000.00
385 60.00
386 90.00
387 520.00
388 330.00
389 75.00
391 60.00
392 40.00
393 55.00
394 125.00
395 170.00

396 165.00
397 265.00
398 230.00
399 280.00
400 230.00
401 100.00
402 95.00
403 60.00
404 110.00
405 140.00
406 440.00
407 410.00
408 410.00
409 385.00
410 380.00
411 400.00
412 423.00
413 640.00
414 680.00
415 820.00
416 800.00
418 310.00
419 500.00
420 540.00
421 1550.00
423 210.00
424 310.00
425 420.00
427 170.00
428 160.00
429 227.00
430 260.00
431 150.00
432 270.00
434 320.00
435 70.00
436 70.00
437 155.00
438 100.00
439 250.00
440 85.00
441 80.00
442 165.00
443 100.00
444 460.00
445 500.00
446 340.00
447 305.00
448 291.00
449 297.00
450 300.00
451 281.00
452 300.00
453 301.00
454 310.00
455 310.00
456 388.00
457 1300.00
458 320.00
460 430.00
461 430.00
462 131.00
463 151.00
464 151.00
465 145.00
466 140.00
467 137.00



468 140.00
469 141.00
470 148.00
471 160.00
472 156.00
473 151.00
474 380.00
476 2000.00
477 1750.00
478 1050.00
479 7300.00
480 50.00
481 4100.00
482 500.00
484 115.00
485 88.00
486 88.00
487 90.00
488 90.00
489 90.00
490 90.00
491 88.00
492 8600.00
493 115.00
494 270.00
495 80.00
496 210.00
497 270.00
498 90.00
499 115.00
500 200.00
502 30.00
503 25.00
504 210.00
505 340.00
506 400.00
507 230.00
508 640.00
509 85.00
510 600.00
511 620.00
512 80.00
513 85.00
514 60.00
515 135.00
516 210.00
517 250.00
518 210.00
519 940.00
521 25.00
522 261.00
523 481.00
524 25.00
525 380.00
526 90.00
527 90.00
528 200.00
529 270.00
530 311.00
531 270.00
532 300.00
533 65.00
534 1700.00
535 115.00
536 75.00
537 640.00
538 220.00
539 250.00
540 125.00
541 31.00

542 20.00
544 50.00
546 85.00
547 55.00
548 180.00
549 120.00
550 50.00
552 35.00
553 40.00
554 70.00
555 95.00
557 120.00
558 55.00
559 270.00
561 30.00
562 72.00
564 95.00
566 45.00
568 35.00
570 20.00
571 35.00
572 40.00
573 30.00
574 30.00
575 30.00
576 30.00
577 25.00
578 25.00
579 182.00
580 183.00
581 353.00
582 450.00
583 450.00
584 215.00
585 241.00
586 237.00
587 237.00
588 340.00
589 260.00
590 340.00
591 170.00
592 248.00
593 171.00
594 175.00
595 230.00
596 225.00
598 220.00
599 220.00
600 250.00
601 215.00
602 361.00
603 217.00
604 620.00
605 240.00
606 185.00
607 96.00
608 370.00
609 451.00
610 560.00
611 950.00
612 240.00
613 520.00
614 437.00
616 179.00
617 185.00
618 230.00
619 220.00
620 230.00
621 930.00
622 95.00

623 901.00
624 901.00
625 905.00
626 262.00
627 156.00
628 1852.00
629 236.00
630 236.00
631 246.00
633 70.00
634 76.00
635 70.00
636 70.00
637 20.00
638 70.00
640 110.00
641 50.00
642 20.00
643 70.00
644 36.00
645 86.00
648 20.00
650 40.00
651 75.00
653 30.00
654 30.00
655 120.00
656 120.00
657 55.00
658 20.00
659 35.00
660 40.00
661 100.00
662 40.00
663 120.00
664 106.00
665 25.00
668 30.00
670 670.00
671 444.00
672 425.00
673 80.00
675 72.00
676 56.00
677 60.00
678 30.00
679 70.00
682 380.00
684 45.00
685 20.00
687 20.00
688 70.00
689 230.00
690 620.00
691 220.00
692 190.00
693 490.00
694 800.00
695 420.00
696 50.00
697 125.00
698 170.00
699 15.00
700 72.00
701 135.00
704 66.00
705 150.00
706 50.00
707 380.00
708 140.00

709 305.00
710 370.00
711 25.00
712 310.00
714 160.00
716 350.00
717 390.00
718 270.00
719 210.00
720 320.00
721 55.00
722 15.00
723 155.00
724 560.00
725 180.00
726 180.00
727 200.00
728 180.00
729 230.00
730 180.00
731 170.00
732 180.00
733 210.00
734 180.00
735 170.00
736 305.00
737 310.00
738 1000.00
739 305.00
740 310.00
741 305.00
742 700.00
743 1070.00
744 188.00
745 187.00
746 188.00
747 188.00
748 188.00
749 188.00
750 188.00
751 188.00
752 188.00
753 188.00
754 670.00
755 310.00
756 236.00
757 236.00
758 240.00
759 227.00
760 227.00
761 227.00
762 462.00
763 50.00
764 125.00
765 35.00
766 108.00
767 90.00
769 120.00
771 60.00
772 80.00
773 155.00
774 155.00
775 100.00
776 105.00
777 80.00
778 92.00
779 45.00
781 60.00
782 35.00
783 110.00

784 40.00
785 580.00
786 170.00
787 50.00
788 35.00
789 15.00
790 40.00
791 36.00
792 120.00
793 115.00
794 100.00
795 100.00
796 220.00
797 110.00
798 120.00
799 220.00
800 131.00
801 70.00
802 100.00
803 280.00
804 260.00
805 290.00
806 80.00
807 60.00
809 85.00
810 350.00
811 20.00
812 25.00
813 60.00
814 450.00
815 170.00
816 182.00
817 33.00
818 27.00
819 230.00
820 150.00
821 120.00
822 65.00
823 90.00
824 400.00
825 35.00
826 75.00
827 70.00
828 180.00
829 230.00
830 54.00
831 47.00
832 350.00
833 220.00
834 280.00
835 140.00
836 100.00
837 280.00
838 105.00
839 90.00
840 65.00
841 85.00
842 240.00
843 240.00
844 290.00
845 240.00
846 90.00
847 35.00
848 85.00
849 80.00
850 51.00
851 90.00
852 50.00
853 25.00
854 62.00

855 76.00
856 90.00
857 26.00
858 960.00
859 2100.00
860 1050.00
861 490.00
862 150.00
863 150.00
864 100.00
865 50.00
866 200.00
867 240.00
868 260.00
869 180.00
870 85.00
871 120.00
872 155.00
873 1300.00
874 80.00
875 133.00
876 75.00
877 100.00
878 900.00
880 120.00
882 120.00
883 70.00
884 80.00
885 148.00
886 150.00
887 100.00
888 85.00
889 65.00
890 65.00
891 95.00
892 80.00
893 126.00
894 76.00
895 70.00
896 40.00
897 75.00
898 65.00
899 105.00
900 60.00
901 70.00
902 40.00
903 85.00
904 20.00
905 40.00
907 74.00
908 110.00
911 55.00
912 148.00
913 60.00
914 122.00
915 380.00
916 186.00
917 100.00
918 121.00
919 1200.00
920 33.00
921 360.00
922 370.00
923 50.00
924 40.00
927 70.00
928 40.00
929 50.00
931 80.00
932 100.00



933 80.00
934 1200.00
935 700.00
937 125.00
938 250.00
939 60.00
940 60.00
941 350.00
943 60.00
944 70.00
945 350.00
946 120.00
947 80.00
948 200.00
949 50.00
950 260.00
951 152.00
952 200.00
953 60.00
954 130.00
955 200.00
956 80.00
957 85.00
958 290.00
959 120.00
960 85.00
961 70.00
962 40.00
963 105.00
964 212.00
965 71.00
966 30.00
967 270.00
968 290.00
969 310.00
970 56.00
971 40.00
972 25.00
973 125.00
974 125.00
975 135.00
976 116.00
977 80.00
978 211.00
979 236.00
980 40.00
981 55.00
982 140.00
983 140.00
984 50.00
985 50.00
986 80.00
987 60.00
988 150.00
990 130.00
991 84.00
992 54.00
993 50.00
994 25.00
995 70.00
996 75.00
997 125.00
998 190.00
999 100.00
1000 500.00
1001 150.00
1002 200.00
1003 70.00
1004 80.00
1005 290.00

1006 315.00
1007 294.00
1008 95.00
1009 220.00
1010 90.00
1011 70.00
1012 260.00
1013 190.00
1014 520.00
1016 155.00
1017 155.00
1018 70.00
1019 59.00
1020 210.00
1022 30.00
1023 150.00
1024 150.00
1025 10.00
1026 50.00
1027 38.00
1028 161.00
1029 190.00
1030 30.00
1031 30.00
1032 40.00
1033 135.00
1035 165.00
1037 210.00
1039 540.00
1040 170.00
1041 40.00
1042 180.00
1043 60.00
1044 120.00
1045 235.00
1046 70.00
1047 205.00
1048 10.00
1050 140.00
1052 300.00
1054 55.00
1055 70.00
1056 35.00
1057 50.00
1058 30.00
1059 120.00
1060 30.00
1061 100.00
1062 40.00
1063 90.00
1064 93.00
1065 30.00
1066 30.00
1067 50.00
1068 45.00
1069 111.00
1070 200.00
1071 45.00
1072 40.00
1073 50.00
1074 20.00
1075 70.00
1076 30.00
1077 155.00
1078 70.00
1079 70.00
1080 60.00
1081 75.00
1082 170.00
1084 41.00

1086 100.00
1087 30.00
1088 300.00
1089 30.00
1090 30.00
1091 100.00
1092 165.00
1093 90.00
1094 50.00
1095 50.00
1096 50.00
1097 55.00
1098 50.00
1099 105.00
1100 105.00
1101 75.00
1102 35.00
1103 20.00
1104 660.00
1105 55.00
1106 100.00
1107 105.00
1108 52.00
1110 85.00
1111 500.00
1113 318.00
1114 290.00
1115 35.00
1116 160.00
1118 80.00
1119 50.00

















HUUTOKAUPPAKOHTEISIIN LIITTYVÄÄ KIRJALLISUUTTA     
REFERENSLITTERATUR          BOOKS OF REFERENCE 
 
And Andolenko Badges of Imperial Russia 
B Boström  Suomen muistorahat I ja II 
Bit     (2003) 
Br Brekke  The Copper Coinage of Imperial Russia 
Cr Crawford  Roman Republican Coinage 
Dav Davenport European Crowns and Talers 1440 – 1932 
Diakov Diakov Russian Coins of Peter the Great Part 1- Part 2, Russian Coins of 
   Catherine I and Peter II, Russian Coins of Anna and Ioann III, 
   Russian Coins of Elizabeth I and Peter III, Russian Coins of Catherine II 
   Medals of the Russian Empire Part 1 – Part 6 
EB Borg Suomessa käytetyt rahat 
F Friedberg Gold Coins of the World 
G-K ,   1533 – 1617 . 
    1613 – 1645 . 
    1645 – 1696 . 
    1696 – 1717 . 

-M ,    – Russian Paper Money (1769-2010) 
Gum Gumovski Handbuch der polnischen Numismatik 
Haljak¹ Haljak Livonian coins XIII-XVIII century. Part I. Feudal states (2010) 
Haljak² Haljak Livonian coins XIII-XVIII century. Part II. Kingdoms (2011) 
Kaipainen Kaipainen Vapaa Suomi. Suojeluskunta- ja Lottamerkit kertovat 
Kl Klenau Europäische Orden 
KM Krause-Mishler Standard Catalogue of World Coins 
Kopicki Kopicki Ilustrowany skorowidz pieniedzy polskich                                                            
L Laitakari Suomen mitalit 1938 – 1968 
LL Lagerqvist Svenska mynt under vikingatid och medeltid 
M     
P Passi Ilmiö mitalitaide. 1960-luvulla valetut suomalaiset mitalit 
P Pick World Paper Money 
Pas Pasanen Tilapäiset maksuvälineet Suomessa 
RIC R.I.C. Roman Imperial Coins 
RSC Seaby Roman Silver Coins 
S GIC Sear Greek Imperial Coins 
S Sear Roman, Greek, Byzantine Coins 
Saarni Saarni Suomen vapaussota 1918, merkit ja tunnukset 
SB Ahlström ym. Sveriges besittningsmynt (1980) 
SM Ahlström ym. Sveriges Mynt 1521 – 1977 
SNY SNY Keräilijän opas, Suomen rahat arviohintoineen 2018  
Sp Spasski The Russian Monetary System 
Spink Spink Standard Catalogue of British Coins. Coins of England and the United 
   Kingdom, 46th edition 2011 
SS Wallén Sveriges sedlar 
Tetri Tetri Kunniamerkkikirja 
Ti Tiainen Suomen kunniamerkit (2010)    
Tingström Tingström Plate Money 
Uzd Uzdenikov Russian Coins 1700 – 1917 (1992) 
Wer Werlich Russian Orders, Decorations and Medals 
Werl Werlich Jettons of Imperial Russia 
Vih Vihonen Suomen rahat ja varianttikuvasto no 2 
Wr Wrede Finlands utmärkelsetecken 
Y Yeoman A Catalogue of Modern World Coins 



YLEISIMMÄT  LYHENTEET       NÅGRA  FÖRKORTNINGAR  I 
KATALOGTEXTEN      A  LIST  OF  COMMON  ABBREVIATIONS 
 
hom hometta  ärg                         verdigris 
p.hom pientä hometta  lätt ärgad                         slight verdigris 
hp homepiste  ärgfläck                         a spot of verdigris 
php pieni homepiste liten ärgfläck  small spot of verdigris 
hpä homepisteitä  små ärgfläckar                         small spots of v.  
 
ij iskujälki  ett hack                    a nick (one) 
ijä iskujälkiä  flera hack                         nicks 
pij pieni iskujälki  litet hack                         a minor nick (one) 
pijä pieniä iskujälkiä flera små hack                         minor nicks 
epij erittäin pieni iskujälki mycket litet hack                    a very small nick  
epijä erittäin pieniä iskujälkiä flera mycket små hack           very small nicks 
 
läik läikkä  fläck  a spot 
p.läik pieni läikkä  liten fläck  a minor spot 
ep.läik. erittäin pieni läikkä obetydlig fläck unsignificant spot 
 
mv metallivika  metallfel  planchet defect 
pmv pieni metallivika litet metallfel  minor planchet defect 
epmv erittäin pieni metallivika synnerligen litet metallfel very small planchet d. 
 
n naarmu  repa  a scratch 
na naarmuja  flera repor  scratches 
pn pieni naarmu  liten repa  a minor scratch 
pna pieniä naarmuja flera små repor minor scratches 
hn hiusnaarmu  lätt repa  unsignificant scratch 
hna hiusnaarmuja  lätt repad  hairlined 
       
puhd puhdistettu  rengjord  cleaned 
l.puhd lievästi puhdistettu något rengjord  slightly cleaned 
el.puhd erittäin lievästi puhdistettu mycket lätt rengjord very slightly cleaned 
 
tumm tummunut  mörk patina  tarnished 
l.tumm lievästi tummunut mörk ton  toned 
el. tumm erittäin lievästi tummunut lätt mörkaktig ton  slightly toned 
 
ptsjä painontasausjälkiä viktjusteringsmärken marks of weight 
     adjustment  
p.ptsjä pieniä painontasausjälkiä små viktjusteringsmärken small marks of weight 
     adjustment 
 
rep repeytymä  en riss  a tear 
p.rep pieni repeytymä en liten riss  a small tear 
repä repeytymiä  riven  torn 
p. repä pieniä repeytymiä lätt riven  slightly torn 
     
riipp riippunut  varit hängd  has been mounted
  
rv reunavika  ett kanthack  an edge nick (one) 
rva reunavikoja  flera kanthack  edge nicks 
prv pieni reunavika ett litet kanthack a minor edge nick  
prva pieniä reunavikoja flera små kanthack minor edge nicks 
eprv erittäin pieni reunavika obetydligt kanthack unsignific. edge nick 
eprva erittäin pieniä reunavikoja flera obetydliga kanthack unsignific. edge nic
   

























Suomen Numismaattisen Yhdistyksen julkaisu Uudenmaan 
rahalöydöt on ilmestynyt! Julkaisu aloittaa julkaisusarjan Suomen 

rahahistoria – Maakuntainventointi, jonka esikuvana toimii 
ruotsalainen hanke Sveriges mynthistoria – Landskapsinventeringen. 

Nyt ilmestynyt kaksikielinen luettelo sisältää yhteensä 213 
löytöä Uudenmaan historiallisesta maakunnasta rautakaudelta 

uudelle ajalle. Löytöluettelon lisäksi julkaisussa on lyhyt johdanto 
Uudenmaan rahalöytöihin sekä niiden historiaan, karttoja 

löytöpaikoista, paikannimihakemisto sekä kuvaliite, jossa esitellään 
valikoima rahoja Uudenmaan löydöistä.
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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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