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Krachtens allerhoogste Verordening van Zijne Majesteit den Keizer van Rusland, Grootvorst van 
Finland, van 18 Februari 1889 en met toestemming der Landsstenden van Finland, geeft de 
Finlandsche Regeering eene 3112 Staats-Spoorweg-Leening uit, ten bedrage van Nominaal 
32,886,000 Mark Duitsche Rijksmunt = 40,581,324 Mark Finlandsche Munt in Goud = 19,468,512 
Gulden Nederlandsche Courant, welke deels tot conversie of aflossing der Finlandsche 4½ % 
Spoorweg-Leeningen van 1874 en 1881, deels tot nieuwen Spoorwegaanleg in Finland bestemd is. 
Zo begint het emissieprospectus voor deze 60 jarige lening uit 1889, die in Amsterdam zal worden 
vertegenwoordigd door het kantoor van de heer A. Gansl. 
Er bestaan drie verschillende nominale waardes te weten RM 5000, RM 2000 en RM 500. De oplage 
cijfers waren resp. 800, 8500 en 23.772 stuks. 
De emittent, de heer A. Gansl verzoekt in een brief van 6 juli 1889 aan het Bestuur van de 
Vereeniging voor den Effectenhandel om het fonds in de dagelijkse notering te willen opnemen. De 
inschrijving staat vanaf 12 juni bij hem open en in een brief van 24 juli van dat jaar meldt hij dat er 
reeds voor ƒ 1.000.000 bij hem is ingeschreven. 
In de Prijscourant zullen worden opgenomen de nominale waardes van RM 2000 en RM 500. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geschiedenis; Finland is door de eeuwen heen een speelbal geweest van hoofdzakelijk de Zweden. 
Met een tweetal Zweeds-Russische oorlogen zat het land al helemaal klem. Na de laatste oorlog 
1808-1809 kwam het land bij de vrede van Frederikshamm tot grote vreugde van de Finnen zelf bij het 
grote Rusland. Voor deze vrede had de Russische vorst de Finnen al beloofd dat zij hun 
onafhankelijkheid deels zouden behouden met inachtneming van hun eigen wetten en rechten. 
Finland werd nu een constitutioneel Grootvorstendom met als regeringshoofd de tsaar van Rusland, 
die zich zou laten vertegenwoordigen door een gouverneur-generaal, Dat het de tsaar ernst was bleek 
wel toen hij enkele jaren later Karelië terug schonk aan "zijn eigen" Finland. 
Gedurende de Eerste Wereldoorlog zijn de aflossingen en couponbetalingen opgeschort voor 
uitbetaling bij de Duitse en Nederlandse emissiekantoren. In St. Petersburg, Parijs en Helsingfors was 
geen sprake van staking van betalingen. De Finse Goud-Mark, waarin de emissie was gebracht werd 
door de oorlogshandelingen ingetrokken. 
Zoals in zovele landen kwam de Centrale Bank in problemen door het stilvallen van de handel en 
daardoor gebrek aan vreemde valuta. 
In Amsterdam werden de stukken hierna genoteerd als koers plus opgelopen coupon. 
In 1925 werd ook in Nederland de aflossing en couponbetaling weer op gang gebracht, zij het zonder 
de goudclausule. 



De 60 jaar zal deze lening niet halen, daar er ook een vervroegde aflossingsclausule bij de lening was 
opgenomen. 
In mei 1938 werd bekend gemaakt dat de gehele lening per 1 december van dat jaar vervroegd zou 
worden afgelost. Bezitters van de stukken kregen 20 jaar de tijd om de hoofdsom op te eisen. 
Dus ook per 1 december 1938 verviel de notering aan de Beurs van Amsterdam. 
Het afgebeelde stuk behoort dus bij de "vergeten stukken". 
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