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Då direktionen nu går att afgifva den första årsberättelsen, 

torde deri främst böra ingå en redogörelse för
Arbstareföreningens uppkomst. Med anledning af en i sta

dens tidningar införd, oundertecknad annons sammanträdde sön
dagen d. 4 Mars 1883 kl. 5 e. m. i Kaisaniemi restauration 
ett antal personer, hufvudsakligen industriidkare, arbetsledare 
och arbetare, för att diskutera om bildandet af en handtverks- 
klubb. Till samma restauration hade äfven lemnats ett skriftligt 
förslag till stadgar för en dylik klubb, men likväl hade ingen 
derstädes anmält om mötet, så att ett enskildt sällskap förbehållit 
sig att disponera lokalen, hvarföre något sammanträde här icke 
kunde ega rum. Största delen af de med anledning af annonsen 
hit sammankomna personerna begåfvo sig derföre till hotell Wil- 
lielmsbad, för att der diskutera frågan.

Då emellertid ingen af de närvarande hade någon känne
dom om livem som inlemnat annonsen i tidningarna och till 
Kaisaniemi sändt det skriftliga förslaget till stadgar, beslöts en
hälligt utse fabr. J. Th. Lagerbohm att leda diskussionen. Ilärpå 
upplästes de inlemnade stadgarna och en diskussion uppstod 
med det resultat, att hela förslaget förkastades, hvarefter en 
komité af sju personer utsågs, för att inom 2 månader utarbeta 
nytt förslag till stadgar.

Med slutna sedlar förrättades sedermera valet och blefvo 
dervid till komitén utsedde smedmästaren G. Asplund, fabrikan- 
terne L. P. Fröberg och J. Th. Lagerbohm, målaremästaren G. 
B. Sandberg, faktor G. F. Silén, garfvaremästaren A. Théman 
och verkmästaren A. Wilén samt till deras suppleanter fabrikan- 
terne F. E. Bergman och A. Domsch äfvensom skomakaremästa
ren A. Werner. Till ordförande i komitén utsågs enhälligt fabri
kanten J. Th. Lagerbohm och till sekreterare redaktören F. J. 
Valbäck.
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Med anledning af ofvannämnda uppdrag beslöt komitén att 
sammanträda åtminstone hvarje söndag, tills förslaget blefve fär
digt, och äfven deremellan, i fall söndagsmötena icke skulle vara 
tillräckliga för att få arbetet slutfördt till den bestämda tiden.

Komitén vidtog liärpå med sina arbeten, om hvilkas fort
gång här dock icke kan meddelas något., emedan inga protokoll 
derom kommit föreningen tillhanda. Resultatet blef, att förslaget 
till stadgar offentliggjordes i stadens svenska och finska tidnin
gar d. 25 och 26 April samma år. Samtidigt uppmanade komi
tén alla för saken intresserade personer att sammankomma till 
allmänt möte i Arkadia teaterns fover lördagen d. 5 Maj 1883 
kl. 8 e. m., för att diskutera och besluta om komiténs förslag.

Kallelsen hörsammades af ett hundratal personer, hvilka 
infunno sig till mötet samt till ordförande utsågo fabrikanten 
J. Th. Lagerbohm och till sekreterare redaktör F. J. Valbäck. 
Som tolk fungerade faktor G. F. Silén, hvilken äfven „enligt 
uppdrag och på grund af tillgängliga tidningsreferat och andra 
källor upprättat protokollet för detta möte“. Förslaget till 
stadgar diskuterades paragraf för paragraf och gjordes dervid 
åtskilliga förändringar och tillägg. Efter afslutad diskussion 
utsågs, på förslag af den afgångna komitén, en interimsdirektion, 
åt hvilken uppdrogs att vidtaga de närmaste nödvändiga åtgär
derna för föreningens konstituering. Så skulle nämnda direktion 
utsända listor, på hvilka de, som ämnade ingå i föreningen, 
kunde teckna sig, dervid erläggande en afgift af 50 p:ni, hvar
med de första utgifterna skulle bestridas. Med de sålunda an
tecknade skulle ett möte hållas för ytterligare granskning af 
stadgarna, om hvilkas stadfästelse derpå borde anhållas. Till 
denna interimsdirektion invaldes med slutna sedlar fabr. V. von 
Wright, faktor V. Pettersson, fabrikanterne G. Rieks och J. Th. 
Lagerbohm, faktor G. F. Silén, fabrikant J. Nissinen, litografeu 
W. Brandstake, stenhuggar H. J. Stigell, smedmäst. G. Asplund 
och faktor J. Sigell.

Ofvannämnda interimsdirektion utsåg till sin ordförande 
fabr. V. von Wright, skattmästare fabr. J. Nissinen och sekre
terare faktor G. F. Silén.
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Interimsdirektionens verksamhet bestod, enligt dess till för
eningen öfverlemnade protokoll, uti att kringsända 400 listor för 
anteckning till medlemskap i den blifvande föreningen samt uti 
att granska förslaget till stadgar, hvilka vid flera möten blefvo 
diskuterade och väsendtligen omredigerade, hvarefter direktionens 
fullständiga förslag d. 4 Oktober 1883 framlades till granskning 
vid allmänt möte.

Interimsdirektionens uppmaning blef emottagen med lifligt 
intresse af så väl arbetsgifvare och arbetare som andra för sa
ken intresserade personer, hvilket framgår deraf, att öfver 700 
personer af olika yrken och samhällsklasser anmälte sig vara 
sinnade att inträda i den föreslagna föreningen. Tre personer 
inskrefvo sig genast till ständiga medlemmar genom att en gång 
för alla betala 100 mk.

Dem, som sålunda antecknat sig å listorna, kallade interims
direktionen till allmänt sammanträde i universitetets laboratorii 
hörsal söndagen d. 14 Oktober 1883. Till ordförande för samman
trädet utsågs med acklamation fabr. V. v. Wright, till sekreterare 
faktorerne G. F. Silén och V. Pettersson samt till tolk stud. 
B, Grönlund. Härpå föredrogs det af interimsdirektionen upp
gjorda och i stadens flesta så väl finska som svenska tidningar 
publicerade förslaget till stadgar för ,,Helsingfors Arbetare- 
förening“. Förslaget upplästes paragraf för paragraf och god
kändes i sin helhet, hvarefter ordföranden bemyndigades att 
rådgöra med någon jurist angående affattningen af stadgarna 
äfvensom att vidtaga åtgärd om deras skyndsamma inlemnande 
till H. K. Majestäts stadfästelse.

Detta mötets uppdrag fullgjordes äfven af ordföranden och 
d. 8 Oktober 1883 inlemnades till kejs. senaten af fabrikanterne 
V. v. Wright, J. Th. Lagerbohm, J. Nissinen, G. Asplund och 
H. J. Stigell, litografen W. Brandstake samt boktryckerifakto- 
rerne G. F. Silén, V. Pettersson och J. Sigell undertecknad an
sökan om tillstånd att i Helsingfors stad bilda en arbetareförening 
i det syfte och med den organisation, som det på svenska och 
finska språken affattade förslaget till stadgar för den tillämnade 
föreningen utvisade. Sedan Handtverks- och Fabriksföreningens 
i Helsingfors utlåtande affordrats samt guvernören i Nylands län
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med yttrande öfver densamma inkommit, gaf kejs. senaten genom 
resolution af d. 18 Januari 1884 tillåtelse till föreningens bil
dande samt gillade och faststälde till efterrättelse det inlemnade 
förslaget till stadgar för Helsingfors Arbetareförening.

Efter det stadfästelse sålunda erhållits å de föreslagna 
stadgarna, upprättade interimsdirektionen kandidatlistor för val 
af direktion smedlemmar och revisorer samt sammankallade de 
personer, hvilka tecknat sig å de förut nämnda listorna, till ett 
konstituerande möte i laboratoriihusets hörsal d. 2 Mars 1884. 
Det är från och med detta möte som Helsingfors Arbetare
förening kan sägas i verkligheten ha existerat såsom en legali
serad korporation.

öoktionsvalet. vid nyss nämnda möte, hvarvid förhand
lingarna, enligt de närvarandes uppdrag, leddes af fabr. V. v. 
Wright, valdes till medlemmar i direktionen fabr. V. v. Wright, 
faktor V. Pettersson, stenhuggar K. V. Bergman, fabr. J. Th. 
Lagerbohm, faktor G. F. Silén, kopparslageriarb. P. W. Grahn, 
ingeniör R. Hindström, stenhuggar II. J. Stigell, bundtmakeri- 
arb. A. Lundqvist och vide- & rottingsarb. J. Höilund, livilka 
sålunda utgjorde Helsingfors Arbetareförenings första ordinarie 
direktion.

Till revisorer för det kommande årets räkenskaper valdes 
vid samma tillfälle lektor M. Gadd, ingeniör R. Huber och kon
sul L. Borgström samt till suppleanter bokför. A. Kekoni och 
kontorist F. Ekman.

Srdförailiievalot. I enlighet med föreningens stadgar valde 
direktionen sedermera till ordförande fabr. V. v. Wright och till 
viceordförande bundtm.arb. A. Lundqvist.

Förändringar i direktionens sammansättning, i direktionens 
sammansättning ha under årets lopp följande ändringar inträffat: 
D. 16 Juli anmälte stenh. H. J. Stigell för direktionen, att han 
till följd af sin framskridna ålder och bristande tid var för
hindrad att bivista direktionens sammanträden, hvarföre han 
anhöll att blifva befriad från medlemskapet i direktionen, hvilken 
för sin del ansåg de af hr Stigell anförda skälen till anhållan 
am befrielse behjertansvärda, men dock ville lemna ärendet till 
föreningens slutliga afgörande. Vid månadsmötet d. 27 Juli biföll
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äfven föreningen till lir Stigells anhållan samt inkallade i hans 
ställe till medlem i direktionen garfv.mäst. A. Théman, hvilken 
vid direktionsvalet efter de valda erhållit de flesta rösterna.

D. 9 December drabbades direktionen och hela föreningen 
af en kännha förlust, i det att en af dess verksammaste och 
insigtsfullaste medlemmar, öfverfaktorn vid Finska Litteratursäll
skapets tryckeri Gustaf Ferdinand Silén, oförmodadt bort
rycktes af döden. Denna förlust kännes så mycket tyngre för 
direktionen och föreningen, som faktor Silén var en af i dess 
förtroendeuppdrag mest anlitade medlemmar. Redlig karakter, 
lugn eftertanke, klart förstånd och ihärdighet vid utförandet af 
sina fattade beslut voro de utmärkande egenskaperna hos honom. 
Vänfast mot kamrater, godmodig och glad i sällskap, har han 
hos direktionens medlemmar och andra personer, hvilka kommo 
i närmare beröring med honom, qvarlemnat ett minne, hvilket 
ej snart utplånas. I föreningens bildande deltog han lifligt, 
hvarföre han äfven vid det första direktionsvalet var en af dem, 
som erhöllo de högsta rösterna. För sin kännedom i landets 
hvardera språk var han dessutom, i synnerhet under de första 
tiderna, ofta anlitad af föreningen som sekreterare och tolk. 
Hans plats i direktionen står ännu tom och torde komma att 
besättas först vid årsmötet.

I slutet af året förlorade direktionen äfven en annan af 
sina verksammaste och sjelfständigaste medlemmar, kopparslageri- 
arbetaren Petter Wilhelm Grahn, hvilken bortflyttade från orten. 
Äfven hans plats skall, enligt föreningens beslut, besättas genom 
det vid årsmötet skeende valet.

Direktionens första åtgärder bestodo i utseende af de i 
föreningens stadgar § 8, mom. 2, 3 och 4 omnämnda funktionärer.

Till sekreterare inkallade direktionen stud. B. Grönlund och 
arbetsledaren C. F. Spennert, hvilka äfven åtogo sig uppdraget 
och under årets lopp sig emellan fördelat sekreteraregöromålen.

Kassörsbefattninyen anslog direktionen ledig att ansökas 
hos ordföranden inom d. 22 Mars samt bestämde derjemte att 
det i 10:de §:s 1 mom. omnämnda arvodet skulle utgöra 6 proc. 
af uppbörden och minst 600 mk om året, äfven om nämnda 
proc. icke skulle uppgå till denna summa. Vid sammanträdet
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d. 30 Mars antogs till kassör bland 14 sökande banktjenste- 
mannen A. Broberg, bvilken äfven derefter handhaft tjensten, 
med undantag af 4 månader, under hvilken tid hans åligganden 
med direktionens samtycke handhades af ekonomen för Finlands 
banks hus A. Biese.

Kassatimmar. I föreningens angelägenheter har kassören 
varit att anträffa alla lördagar kl. 7—9 e. m. samt vid månads- 
mötena. Då det emellertid anmärktes, att alla föreningsmedlem
mar icke hade tid att på nämnda tider afgälda sina månads- 
afgifter, beslöt direktionen vid sammanträdet d. 8 Dec. anmoda 
kassören att äfven söndagseftermiddagarna kl. o—6 å föreningens 
lokal hålla kassan öppen.

Festbestyrelseil. På grund af mom. 3 i § 8 af föreningens 
stadgar utsåg direktionen vid sammanträdet d. 10 Mars till med
lemmar i festbestyrelsen litografen A. Engström, fabrikanterne 
A. L. Hartvall och D. Horst samt tapetserarcn J. Wiberg, och 
uppmanade dem att komplettera sig på sätt ofvan åberopade 
moment i föreningens stadgar föreskrifver. Om festbestyrelsens 
sammansättning i öfrigt och om dess verksamhet under året har 
nämnda bestyrelse till direktionen afgifvit en redogörelse, hvil
ken finnes intagen i slutet af denna berättelse.

Qrdningsutskottets sammansättning och verksamhet. Vid nyss
nämnda direktionsmöte valdes till medlemmar i ordningsutskottet 
fabrikanterne G. Asplund och J. Nissinen, restauratören G. Blom
qvist, vågmästar C. Hellen, cigarrarb. K. Löfman, maskinmästar 
E. Nordling, skrädd. O. Olander, faktor J. Sigell, bleckslagar 
G. V. Sohlberg, guldsmed W. Talén, garfvaremäst. A. Théman 
och verkmäst. A. Wilén. Samtliga ofvannämnda personer åtogo 
sig uppdraget samt valde vid ett konstituerande möte d. 13 Mars 
till utskottets ordförande restaur. G. Blomqvist, viceordförande 
guldsmed W. Talén och sekreterare faktor J. Sigell. I utskottets 
sammansättning ha sedermera under årets lopp följande för
ändringar inträffat: D. 5 Maj anmältes för direktionen, att 
fabr. J. Nissinen afsagt sig medlemskapet i ordningsutskottet, 
hvarföre direktionen i hans ställe invalde litografen W. Brand- 
stake. I stället för garfvaremäst. A. Théman, hvilken d. 27 Juli 
af föreningen blef utsedd till medlem i direktionen, valdes till
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medlem i ordningsutskottet slagtarmäst. J. E. Hacklin, och i 
stället för O. Olander, hvilken afsagt sig förtroendet, snickaren 
H. J. Nyman. — Vid utskottets sammanträden, tillsammans 17, 
ha förekommit hufvudsakligast granskning af de inlemnade an- 
mälningslistorna och har utskottet dervid funnit sig föranlåtet 
att under året åt 2 män och 1 qvinna vägra bifall till inträde 
i föreningen. Utskottet, hvilket det åligger att vaka öfver ord
ning och anständigt uppförande vid föreningens möten och fest
ligheter, har på ett berömvärdt sätt och till allmän belåtenhet 
fullgjort detta sitt värf, så att vid ingen af de föreningens fest
ligheter, utfärder och möten, för hvilka i festhestyrelsens berät
telse redogöres, några oordningar förekommit eller polismakt 
behöft anlitas, ehuru antalet deltagare i desamma uppgått till 
flere hundra. Att till föreningens aftonsamqväm och utfärder 
sökt intränga en och annan mindre väl känd person, så väl 
manlig sorn qvinlig, är sjelffallet, men dessa har utskottet på 
ett humant och belefvadt sätt aflägsnat, hvarföre direktionen 
härigenom för utskottet får betyga sitt erkännande.

Medlemskort För att kunna öfvervaka, att utom föreningen 
stående personer icke finge inom föreningen utöfva diskussions- 
och rösträtt samt att på samma gång ha tillfälle att qvittera 
medlemmarnas inbetalta månadsafgifter beslöt direktionen vid 
sammanträdet d. 11 Mars anskaffa tryckta medlemskort af tjockt 
papper i så stort format, att å ena sidan orden ,,Helsingfors 
Arbetareförening. Medlemskort1 ■ och å andra sidan månadernas 
namn finge utrymme på landets hvardera språk. De inbetalta 
månadsafgifterna skulle sedermera af kassören afstämplas på 
medlemskortet. Denna anordning har direktionen äfven funnit 
fullt lämplig och korten beqväma att medhafvas, då så erfordras.

Anskaffandet af lokal. För fullföljande af de i § 2 
mom. 1 i Föreningens stadgar omnämnda ändamål, nemligen in
rättandet af en läsesal uppdrog direktionen vid sammanträdet d. 
11 Mars åt tvenne af sina medlemmar att höra efter lokal för 
sagda ändamål. Efter anställda förfrågningar och besök i sär
skilda lokaler beslöt direktionen vid sammanträdet d. 1 April 
att från d. 1 Juni för föreningens räkning upphyra i gården 
n:o 8 vid Brunnsgatan en lokal om 7 rum, tambur och kök
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inot en hyressumma af 2,400 mk i året. Ehuru föreningen så
lunda från d. 1 Juni erhöll lokal, hufvudsakligen afsedd för 
dess läsesal och bibliotek samt för möten, kunde denna lokal 
likväl icke regelbundet hållas tillgänglig för föreningens medlem
mar före d. 1 Juli för de derstädes pågående reparationerna.

Tillsyn om lokalen. Samtidigt som beslutet fattades om att 
hålla lokalen regelbundet öppen, uppkom äfven frågan om hvem 
som skulle vaka öfver ordning och skick derstädes samt att 
obehöriga personer icke finge tillträde till lokalen. Då anstäl
landet af en vaktmästare ansågs blifva alltför betungande för 
föreningen, beslöt direktionen att till en början hålla lokalen 
öppen endast om aftnarna kl. 7—10 samt att direktionsmedlem- 
marna hvar och en i tur skulle öfvervaka ordningen. Emeller
tid åligger det enl. § 13 i föreningens stadgar ordningsutskottet 
att vaka öfver ordning och anständigt uppförande inom förenin
gen, hvarföre direktionen beslöt anmoda nämnda utskott att 
härom i lokalen draga försorg. Ordningsutskottet åtog sig äfven 
uppdraget och sålunda hölls lokalen öppen endast om aftnarna 
ända till medlet af Oktober månad, då direktionen med restau
ratören E. Lindholm afslutade kontrakt, i hvilket herr Lindholm 
åtog sig att jemte restaurationen äfven hålla lokalen öppen alla 
dagar från kl. 8 på morgonen till kl. 10 på aftonen.

Lokalens möblemang. I sammanhang med upphyrande af 
egen lokal för föreningen uppstod fråga om anskaffande af mö
bler till nämnde lokal. På direktionens framställning beviljade 
föreningen vid månadsmötet d. 27 April för ändamålet 900 mk, 
för hvilken summa de nödigaste inventarierna, såsom bord, sto
lar och skåp anskaffades. Dessutom ha uppköpts lampor, för 
biblioteket erforderliga hyllor, pulpet m, m. öfver hvilket allt en 
särskild inventariilängd finnes upprättad. Ehuru föreningen så
lunda för inventarierna fått vidkännas betydliga utgifter, har di
rektionen icke kunnat underlåta att ombesörja desamma såsom 
oundgängligen nödvändiga för föreningens organisation och sam
manhållning.

Till läsesalen prenumererades från den l:sta Juli 15 tid
ningar på finska språket, 23 på svenska språket och en på ty
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ska. Af dessa voro 27 (15 finska ock 12 svenska) från eget 
land ocli öfriga från Sverige och Tyskland. *)

Biblioteket. Utom inrättandet af en läsesal, der tidningar 
och tidskrifter stå till medlemmarnas disposition, trodde direk
tionen äfven genom inrättandet af ett bibliotek sig böra draga 
försorg om arbetarenes intellektuella utveckling. Då föreningen 
emellertid för möbler m. m. fått vidkännas betydande utgifter, 
ansåg sig direktionen icke kunna föreslå att några medel för 
bibliotekets räkning, åtminstone nu, skulle tagas från allmänna 
kassan, utan beslöt att på annat sätt söka få saken till 
stånd. Vid ett direktionens sammanträde d. 25 Juli anmältes, 
till direktionens stora glädje, att en för föreningens sträfvanden 
intresserad person, livilken vill vara okänd, förärat 500 mk för 
uppköp af böcker till föreningens bibliotek, hälften på bvardera 
af de inhemska språken. Sålunda var grunden lagd till Arbe
tareföreningens bibliotek. Vid sammanträdet d. 27 Juni hade 
direktionen redan uppdragit åt ingeniör E. Hindström att taga 
vård om tidningarne i föreningens läsesal samt om de böcker, 
som måhända kunde erhållas för biblioteket. Åt ingeniör Hind
ström, bvilken nu valdes till bibliotekarie, uppdrogs äfven att för 
den erhållna summan uppköpa böcker, hvarjemte direktionen 
utsåg en af sina medlemmar att jemte sekreteraren vaka öfver 
att några för föreningens medlemmar skadliga böcker icke finge 
i biblioteket intagas. Derjemte beslöts att en livar af direktio
nens medlemmar skulle meddela sina bekanta, att nyttiga och 
nöjsamma böcker med tacksamhet emottagas till föreningens bi-

*) De till läsesalen prenumererade tidningarna äro: Aamu
lehti, Hämeen Sanomat, Suomalainen Virallinen lehti, Ilmarinen, 
Keski-Snomi, Kristillisiä Sanomia, Kyläkirjaston Kuvalehti, Oulun 
Lehti, Sanomia Turusta, Satakunta, Savo, Suomen raittiuden seuran 
lehti, Suomen Teollisuuslehti, Vaasan Lehti, Uusi Suometar, Folk
vännen, Helsingfors Dagblad, Hufvudstadsbladet, Morgonbladet, Nya 
Pressen, Sporten, Tammerfors Aftonblad, Uleåborgs Tidning, Äbo 
Tidning, Östra Finland, Österbottniska Posten, Finlands kommuni
kationer, Arbetarebladet, Arbetarens vän, Hemvännen, Norden, Nyk- 
terhetskämpen, Slöjdaren, Svenska Familj-journalen, Modetidningen 
Freja, Allehanda för Folket, Tidning för Arbetsskola och Hem
slöjd och Kölnische Zeitung, Wochenausgabe.
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bliotek. Resultatet af dessa direktionens åtgärder och ingeniör 
Hindströms varma intresse var, att vid månadsmötet d. 21 Sep
tember det meddelande kunde göras, att biblioteket, hvilket nu
mera bestod af omkr. 650 volymer från och med d. 27 i samma 
månad hvarje fredag och måndag kl. 7—9 e. m. skulle hållas 
öppet för utlåning af böcker åt föreningens medlemmar. Utom 
de böcker, som utlånas, finnas dessutom i handbiblioteket hand
böcker, ordböcker, förordningar, fackritningar, planschverk m. 
m., hvilka få begagnas endast å lokalen, men icke derifrån bort
föras. Af för föreningen intresserade personer har äfven seder
mera i gåfvor erhållits särskilda värdefulla böcker, så att biblio
teket d. 31 December innehöll 1,130 band (deraf 610 på sven
ska och 320 på finska språket) representerande ett kapital
värde af minst 4,000 mk. Af dessa böcker förvarades i låne
biblioteket 1,025 band (735 svenska och 290 finska) samt i 
handbiblioteket 105 band (75 svenska och 30 finska) och 80 
broschyrer i skilda ämnen. Föreningens kassa har för bibliote
ket icke blifvit betungad med annat än par hundra mark för 
inbindning. Men äfven inbinduingen har föreningen erhållit bil
ligt, ty bokbindarene K. H. Roos och A. E. Favorin ha livar- 
dera inbundit 100 band gratis och för återstoden har bokbindar 
A. Diktonius betingat sig endast 50 penni bandet (för 200 band 
endast 25 penni bandet), hvilket måste anses vara ganska bil
ligt, då man betänker att bland böckerna finnas flere stora 
band och att alla äro prydligt och starkt inbundna med läder
ryggar.

Bokkatalog. Genom ingeniör Hindströms försorg ha böc
kerna sedermera äfven blifvit katalogiserade och numrerade och 
har katalogen numera äfven blifvit befordrad till tryck, för att 
föreningsmedlemmarna må kunna ha det lättare att se, hvilka 
böcker finnas att tillgå i biblioteket.

Boklån. Från biblioteket har från dess öppnande till årets 
slut utgifvits 575 boklån (345 svenska och 230 finska) åt 125 
medlemmar.

Restauration i föreningslokalen. Ungefär samtidigt med frå
gan om lokal för föreningen väcktes inom direktionen äfven 
fråga derom, huruvida restauration borde anordnas inom lokalen



och huru den bäst kunde organiseras. Direktionen för sin del 
trodde en restauration inom lokalen vara behöflig, men ansåg 
dock att frågan än ytterligare borde förberedas samt slutligen 
framläggas till föreningens eget afgörande vid ett allmänt möte. 
Efter att vid ett tillsammans med festbestyrelsen och ordnings- 
utskottet hållet sammanträde ha diskuterat ärendet, beslöt di
rektionen för föreningen föreslå, att inom föreningens lokal en 
restauration skulle inrättas, der medlemmarna mot fastställda 
billiga priser erhölle allt, hvad till en välordnad restauration 
hörer, utom bränvin, samt att kognak skulle erhållas endast i 
form af tuting äfvensom punsch endast glastals. Vid allmänna 
mötena d. 25 Maj och 8 Juni godkändes äfven direktionens 
förslag och uppdrogs åt densamma att i enlighet med detta för
slag vidtaga åtgärder om restaurationens anordnande. På grund 
häraf har direktionen sedermera åt föreningen ansökt såväl re
staurations- som utskänkningsrätt samt till restauratör antagit 
restauratören E. Lindholm, hvilken förmedelst kontrakt är för
bunden att hålla restauration inom föreningens lokal mot de i 
kontraktet bestämda vilkor till d. 1 Juni 1885. Att många 
farhågor angående restaurationen och specielt utskänkningen af 
starka drycker vid frågans diskuterande uttalades, är helt na
turligt, men hittills ha dock inga olägenheter med anledning af 
densamma försports, utan har den bästa ordning och skick all
tid varit rådande, inom lokalen.

Föreningens sångkör. Vid sammanträdet d. 21 April hade 
direktionen nöjet emottaga underrättelsen om att en af 24 med
lemmar bestående blandad kör, anförd af musikstuderanden 
K. G. Sjöblom och bestående af arbeterskor och arbetare, an
mält sig till inträde i föreningen samt lofvat redan vid före
ningens första månadsmöte uppträda. Denna underrättelse var ' 
så mycket mera glädjande, som direktionen, på samma gång 
som den för föreningens medlemmar kunde bereda tillfälle till 
åhörande af sång redan vid dess första ordinarie möte, der- 
jemte för föreningen erhöll en i alla afseenden lämplig dirigent 
och öfvade sångare och sångerskor. Då det emellertid är fest
bestyrelsen, hvilken det, enligt föreningens stadgar, åligger att 
bilda och upprätthålla sångkör, beslöt direktionen, efter att ha

13
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hört festbestyrelsen, att åt nämnda bestyrelse efter d. 1 Juli 
lemna, att efter bästa förmåga arrangera och under direktionens 
kontroll af programmet föranstalta nöjen för föreningens med
lemmar med åt festbestyrelsen lemnad rättighet att äfven åt 
utom föreningen stående personer bevilja tillträde till dessa nö
jen, och får bestyrelsen i sådant fall äfven disponera öfver den 
behållning, som genom dylika nöjen möjligen kan uppkomma, 
men är då äfven skyldig att bestrida de för nöjena samt för 
sångföreningen erforderliga utgifter, utan att för den vara redo
visning skyldig inför direktionen. Då sångföreningen emellertid 
redan fått vidkännas utgifter såväl för noter som pianot m. m. 
beslöt direktionen att ur föreningens kassa utanordna till betal
ning dessa utgifter till d. 1 Juli. Sångföreningen har derefter 
helt och hållet subordinerat under festbestyrelsen.

Direktions-saillinanträden. Sedan direktionen vid allmänna 
mötet d. 2 Mars blifvit vald, har den under årets lopp haft 44 
sammanträden, dervid förhandlingarna ledts af ordföranden på 
38 sammanträden, af viceordföranden på 3 sammanträden samt 
under ordförandens och viceordförandens bortavaro från staden 
af direktionsmedlemmen Hindström på 3 sammanträden. För 
att särskildt bereda frågor innan de afgjorts, har direktionen 
inom sig nedsatt 15 särskilda utskott. Tillsammans med fest
bestyrelsen och ordningsutskottet har direktionen haft ett sam
manträde för att diskutera restaurationsfrågan, tillsammans med 
festbestyrelsen ett sammanträde för öfverläggning om anordnan
det af föreningens nöjen och sångföreningen samt tillsammans 
med ordningsutskottet ett möte för att diskutera ordningsutskot- 
tets åligganden.

Allmänna möten ha under året hållits 9, af dem 1 i socie- 
• tetshuset, 1 i studenthuset, men alla öfriga i föreningens egen

lokal.
ProgramtaE. Det första allmänna mötet som hölls i socie- 

tetsliuset d. 27 April öppnades af ordföranden med följande tal:

„Då Helsingfors arbetareförening i dag för fizrsta gången sam
manträder sedan dess interimistiska tillstånd upphört ooh jag utsetts 
att intaga den ansvarsfulla platsen som föreningens ordförande, ber 
jag att få rikta några ord till Eder, föreningens första medlemmar,
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som gent emot arbetareförenings och arbetarefrågan i vårt land haf- 
ven stora och ansvarsfulla pligter att fylla.

En och annan stämma höjdes väl ren för åtskilliga år sedan 
för att påyrka organiserandet af större arbetareföreningai1 i vårt 
land, eller åtminstone till en början i dess hufvudstad, som härutin- 
nan synts böra gifva öfriga orter ett föredöme, men ingen djerfdes 
att göra ett försök i detta afseende, ty man kunde ej påvisa att den 
första förutsättningen för företagets framgång, intresse derför, hos 
arbetarne förefanns.

Eör något mera än ett år sedan kom emellertid en tillfällig
het frågan till hjelp. En icke namngifven person hade nemligen 
för bildande af en handtverkarförening sammankallat ett möte, der Ar
betareföreningens organisering beslöts, och redan förr än föreningen 
kunde börja med sin verksamhet, hvilken dock egentligen skall 
draga arbetarne till den, anmälde sig öfver 700 personer till inträde 
i densamma. Detta måste anses som ett talande bevis för det in
tresse, hvarmed saken omfattades.

Och detta intresse förtjenar den äfven i sanning.
Ty äfven inom våra arbetares leder finnas stora krafter, hvilka 

kunna användas antingen i fruktbringande verksamhet under arbe
tet för de erkändt nyttiga sträfvandena att med arbetarens hjelp 
höja honom i andligt och materielt hänseende, eller ock, såsom mån
gen gång i utlandet tyvärr varit fallet, förspillas under agitationer1 
för outförbara saker, genom hvilkas blotta eftersträfvande berätti
gade förbättringars ernående försvåras.

I närvarande tid, då våra arbetare begynna förstå, att de ej 
likgiltigt böra åse samhällets utveckling, utan tvärtom ifrigt måste 
arbeta på att hålla jemna steg dermed genom att tillegna sig större 
såväl allmän som yrkesbildning, stå vi framför en ny period af ar
betarefrågans historia i vårt land. En väldig ström skall begynna 
röra på sig, och det är vår lika ärofulla som ansvarsdryga pligt att 
leda denna ström i en för vårt land lycklig riktning. Må vi dervid 
städse komma ihåg att vårt folk ser våra sträfvanden och att histo
rien skall uttala sitt omdöme öfver våra handlingar och öfver de 
afsigter, hvaraf de besjälats.

I vår förening stå arbetare och arbetsgifvare sida vid sida. 
De missförhållanden, som i främmande länder skapat klyftan mellan 
dem, ha lyckligtvis ej alltför skarpt framträdt hos oss. Arbetsgif
vare och arbetare i Finland förstå ännu hvarandra bättre än i mån
get annat land och är det begges pligt att gemensamt arbeta på 
detta goda förhållandes framtida bestånd.

Men skall detta lyckas? Derpå kan naturligtvis blott framti
den gifva ett svar, men en sak står dock redan nu fast, nemligen
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att första förutsättningen för framgången härutinnan är att vi alla 
ihärdigt och ifrigt gripa oss verket an.

Vi få ingalunda tänka, att det är nog att föreningen har en 
direktion som sköter dess angelägenheter, nej, hvarje föreningsmed
lem måste arbeta för de syften vi ställt för oss, ty det är genom 
allas intresserade deltagande i arbetet som dess verkningar kunna 
erhålla önskvärd utsträckning. Det är sålunda vår skyldighet att 
höja och stärka arbetsklassen genom att på allt sätt verka för or
dentlighet, sparsamhet, sämja och trefnad, skolbesök, tidningsläs
ning, föredrags åhörande och kunskapssökande i böcker och under 
samtal, och böra vi alla dervid minnas, att vi genom godt föredöme 
verksammast befordra föreningens syftemål.

Denna sträfvan är af ofantlig vigt äfven derför, att arbetarne 
icke kunna hoppas på politiska rättigheters erhållande förrän deras 
bildning stigit och de dragit lärdom af korporationslilvet — den po
litiska verksamhetens skola — livarnnder medborgarene uppfostras 
för det offentliga lifvet.

Helsande föreningens medlemmar välkomna till oförtruten, 
nyttig verksamhet förklarar jag detta möte öppnadt11.

Utom organisationsfrågor och löpande ärender lia vid di
rektion ssammanträden förekommit följande:

Förslag om folkbank i Helsingfors. Vid sammanträdet d. 
11 Mars föredrogs en af ingeniör C. Carstens i S:t Michel in
sänd skrifvelse af d. 27 Februari, deri föreslogs ^inrättandet af 
en folkbank, hvilken skulle vara en kombination af de tyska 
förskotts- och kreditföreningarna och sparbanksväsendet med 
tillsatts — om man så vill — af sparmärken och sparkort*.

Sålunda skulle
a) sparmärken å 10 penni finnas tillgängliga på lämpliga stäl

len här och der. Dessa kunde inklistras på ett tiorutigt sparkort 
hvilket i

b) sparbanksafdelningen utbytes mot kontrabok. Sparbanken 
skulle naturligtvis mottaga också andra insättningar och betala 4 ”/o 
ränta. Sedan insättningarne vuxit till 100 mark skulle detta belopp 
öfverföras till

c) bankafdelningqi mot delaktighetsbevis i rörelsen.
Således från 10 penni till 1 mark ingen ränta; samt från 1

mark uppåt dividend af bankvinsten, alldeles som vanliga aktieegare.

Direktionen för sin del var intresserad för saken och be
slöt af ingeniör Carstens anhålla om de i hans skrifvelse om-
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nämnda vidare detaljerna till förslaget, innan den skulle fram
lägga ärendet för föreningen. Direktionen hade äfven nöjet af 
ingeniör Carstens emottaga en d. 19 i samma månad daterad 
skrifvelse, innehållande ett detaljeradt förslag till sparkasseföre- 
ning i Helsingfors. Då direktionen ej ansåg sig vara kompe
tent att upptaga frågan till slutlig ompröfning innan den för 
föreningen framlägges, beslöts att af sakkunnige personer an
hålla om utlåtande öfver förslaget och uppdrogs derföre åt ordföran
den, att hos herrar kanslirådet C. G. Borg, d:r E. Grönvik, as
sessor U. Kurtén och handl. Hj. Schildt anhålla, att de god- 
lietsfullt ville granska ingeniör Carstens förslag och sedermera 
derom åt föreningen inlemna sitt utlåtande. Nämnde herrar 
åtogo sig äfven uppdraget, livarföre till ärendet hörande hand
lingar blefvo dem tillställda, och hoppas direktionen att i sinom 
tid få emottaga deras utlåtande, hvilket sedan kommer att fram
läggas till föreningens granskning.

Förbindelser med utländska föreningar. D. 13 Mars beslöt 
direktionen träda i förbindelse med Arbetareföreningarna i Stock
holm och Göteborg, Arbeidersamfundet i Christiania, Arbeider- 
foreningen af 1860 (Kjöbenhavn) och Industriforeningen samt 
danska ,,Föreningen til Lserlinges Uddannelse i Haandvserk og 
Industri'1, i Köpenhamn, hvarföre ett exemplar af föreningens 
stadgar jemte skrifvelse om Helsingfors arbetareförenings stif
telse blefvo till ofvannämnda korporationer afsända. D. 25 April 
emottog direktionen från Stockholms arbetareförening en svars- 
skrifvelse jemte stadgar, en revisionsberättelse och ett exemplar 
af de tvenne svenska arbetaremötenas förhandlingar. D. 21 
Maj anlände till föreningen en skrifvelse, daterad i Köpenhamn 
d. 13 Maj och afsänd af „Foreningen til Lserlinges Uddannelse 
i Haandvserk og Industri11, som derjemte bifogade talrika af 
nämnde förening utgifna tryckalster. Äfven sedermera har före
ningen under årets lopp haft nöjet att såväl från denna förening 
som Industriforeningen i Kjöbenhavn få emottaga talrika broschy
rer i olika ämnen. Ofvannämnda skrifvelser blefvo vid allmänna 
mötet d. 25 Maj delgifna åt föreningen. De anlända tryckal
stren, som förvaras i föreningens handbibliotek till medlemmar
nas begagnande, hafva ådragit sig liflig uppmärksamhet, hvarför

2
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direktionen vore synnerligen tacksam att äfven framdeles få emot
taga sådana.

Öfversättning af föredrag. Vid sammanträdet d. 5 Maj be
slöt direktionen att värdefulla, för föreningens medlemmar hållna 
föredrag, skulle, så vidt möjligt är, öfversättas till det andra 
inhemska språket, för att sålunda kunna uppläsas för den del 
af medlemmarna, hvilka icke äro mäktiga det språk, på hvilket 
föredraget hållits. D. 25 Juli meddelades derpå vid direktionens 
sammanträde, att en för saken intresserad person åt föreningen 
förärat 200 mk, hvarmed öfversättningarna skulle bekostas. Då 
föreningen nu hade att disponera medel för ändamålet, nedsatte 
direktionen vid sammanträdet d. 1 Augusti ett utskott, hvartill 
utsagos ingeniör R. Hindström, faktor G. F. Silén, efter faktor 
Siléns dödliga frånfälle faktor V. Pettersson, och studeranden 
B. Grönlund, för att föreslå de föredrag, hvilka borde öfversättas 
samt det arvode, som för öfversättningsarbetet borde erläggas. 
Nämnda utskott har till öfversättning föreslagit endast tvenne af 
lektor M. Gadd hållna föredrag, hvilka föredragaren derefter 
godhetsfullt förklarat sig villig att i manuskript ställa till för
eningens disposition.

Folkeliga föredrag. Inom direktionen väcktes d. 10 Sep
tember fråga om folkeliga föreläsningars anordnande för förenin
gens medlemmar. Och meddelades dervid att en för föreningens 
sträfvanden intresserad person till föreningens disposition under 
namn af ,,Arbetareföreningens föredragsfond“ lofvat ställa 1,000 
mk, hvarifrån utgifterna för föredragen till en början kunde be
stridas. (Af denna summa har sedermera öfver 500 mk i kon
tanta penningar redan levererats till föreningens kassör). Då 
det emellertid för direktionen var bekant, att några yngre ve
tenskapsmän, hvilka från särskilda håll sökt och erhållit bety
dande understöd, under hösten vore sinnade att hålla trenne 
särskilda serier svenska folkeliga föreläsningar, nemligen: doc. 
dr frih. A. af Schultén i kemi, dr F. Elfving i botanik och 
mag. P. Nordmann i Finlands historia, beslöt direktionen att 
för föreningens medlemmar icke anordna några föredrags serier 
på svenska språket, utan att uppmana, medlemmarna till besök 
af nämnda föreläsningar och att från föredragsfonden för en
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hvar medlem erlägga 15 pennis inträdes-afgift, hvarjemte be
stämdes att vid hvarje föreläsning å direktionens vägnar en per
son alltid mot uppvisande af medlemskort skulle utdela inträdes
biljett. Föreläsarene hade dessutom gratis stält 25 seriebiljet
ter till föreningens disposition.

För de finska folkeliga föredragen åter lyckades direktionen 
intressera professorerne frih. E. G. Palmén och E. Hjelt samt 
dr E. Aspelin och lektor K. G. Göös, af hvilka frih. Palmén 
åtog sig att hålla 12 föreläsningar i fosterlandets historia, prof. 
Hjelt 4 föreläsningar i kemi, dr Aspelin 4 föreläsningar i konst
historia och lektor Göös 10 föreläsningar om menniskokroppens 
byggnad. Vid dessa föredrag begagnades universitetets labora- 
torii rymliga hörsal och ett större rum i svenska normallyceum, 
hvarifrån, äfvensom från universitetet, lektor Göös dessutom er
höll åskådningsmaterial för sina föreläsningar.

Äfven till de finska föredragen beslöt direktionen bevilja 
fritt tillträde åt alla föreningens medlemmar, hvaremot utom 
föreningen stående personer skulle erlägga en afgift om 15 penni 
för gången. För att sprida kännedom om föreläsningarna, lät 
direktionen trycka 4,000 exemplar program för desamma och 
till dem vidfoga följande uppmaning:

För några dagar sedan påbörjades härstädes tre särskilda 
serier folkeliga föreläsningar på svenska språket. Arbetareföreningen, 
bvilken med värma omfattat den i sitt program omnämnda före- 
läsningssaken ocb vid dess ordnande alltid i samma grad bevakat 
så väl de finska som svenska talande arbetarnes fördel, har nu 
lyckats få till stånd finska föredragsserier i fyra skilda ämnen.

Härmed är i Finland det frö utsådt, hvarur de i andra, mera 
framstående länder till arbetarnes förkofran så kraftigt ocb fram
gångsrikt verkande arbetareinstituten haft sin uppkomst.

Ocb fröet lägges här i arbetarnes eget sköte. Af dem beror 
det, om och när hos oss en ordnad föreläsningsverksamhet kan börja 
sprida sitt klara sken i arbetarnes leder.

Hvad begäres sålunda i detta afseende af arbetarne? Det 
begäres, att de flitigt besöka föreläsningarna, så att rika frukter af 
dem kunde spridas i vidsträckta kretsar. Om detta sker, om före
läsningssalarna fyllas af vetgiriga åhörare, då är föreläsningarnas 
ändamål uppnådt och den grund lagd, hvarpå arbetareinstituten med 
framgång kunna bygga icke allenast här i hufvudstaden, utan äfven
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i andra delar af vårt land, hvarest det här gifna exemplet kraftigt 
skall mana till efterföljd.

Då skall menskligt vetande i lättfattlig form snabbare blifva 
tillgängligt. Arbetareklassens allmänna bildning stiger och arbetarnes 
sociala ställning förbättras. Denna möjhghet är, som sagdt, lagd i 
arbetarnes egna händer. Må de derföre till sitt eget bästa ådaga
lägga, att de längta efter bildning. Må hvarje arbetare anse det som 
en hederssak, att icke allenast genom läsning utvidga sina kunskaper, 
utan att äfven så ofta som möjligt åhöra för dem nyttiga föredrag.

Föreläsningarna, som vidtogo d. 26 Sept. och slutades d. 
12 Dec., besöktes i medeltal (så väl svenska som finska) af 
omkr. 29 föreningsmedlemmar (de finska af i medeltal 33, de 
svenska af i medeltal 25 föreningsmedlemmar) * och det ekono
miska resultatet för föreningen var, att inkomsterna icke allenast 
betäckte utgifterna för samtliga föredrag, utan lemnade derutöfver 
ännu ett mindre öfverskott. Detta goda ekonomiska resultat 
kunde uppnås endast derigenom, att samtliga finska föredragare 
höllo sina föreläsningar utan ersättning, hvarföre också direktionen 
åt ordföranden och sekreteraren uppdrog att för dem betyga 
föreningens tacksamhet.

Fråga om en sjukhjeips- och begrafningskassa. Efter inom 
direktionen d. 21 September försiggången öfverläggning fram- 
stäldes vid det nämnda dag hållna månadsmötet till diskussion 
frågan: Hvilken af de i mom. 4 uti § 2 af föreningens stadgar 
omnämnda inrättningar bör främst beaktas och bringas till stånd? 
Mötet kom efter en liflig diskussion till det resultat, att frågan 
om åstadkommande af en sjukhjeips- och begrafningskassa, afsedd 
för så väl inom som utom föreningen stående personer, främst 
borde upptagas af föreningen. I öfrigt beslöts att lemna frågan 
i hela dess vidd att närmare förberedas och diskuteras af en 
komité, till hvilken vid månadsmötet d. 19 Oktober valdes lektor 
M. Gadd, vide- och rottingsarb. J. Höilund, generalkonsul C. 
Juhlin-Dannfelt, lektor K. G. Göös, v. häradshöfding J. Osberg, 
doktor R. Sievers och fabrikör R. Mellin samt till suppleanter

*) Ai utom föreningen stående personer besökte 51 de konst
historiska, 167 de kemiska, 395 de anatomiska, och 359 föredragen 
i Finlands historie.
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fabr. A. L. Hartwall, löjtn. Th. von Frenckell och kopparslageri- 
arb. P. W. Grahn. Denna komité har sedermera vidtagit sina 
arbeten och haft åtskilliga möten, hvarföre dess utlåtande snart 
torde vara att emotses.

Platsförmediiiiysbyrå. Vid direktionens sammanträde d. 21 
Sept. väcktes fråga om ordnandet af den i 2:dra §:s 5:te mom. 
omnämnda verksamheten, nemligen anskaffandet af platser åt 
arbetslösa föreningsmedlemmar. Frågan bordlädes dock denna 
gång, men upptogs åter vid sammanträdet d. 30 Oktober, eme
dan hos flere direktionsmedlemmar förfrågningar gjorts, huruvida 
direktionen vidtagit några åtgärder i detta syfte. Sedan ett inom 
direktionen nedsatt utskott inkommit med förslag i saken, beslöt 
direktionen d. 17 December att en anmälningsbok * skulle å 
föreningens lokal tillhandahållas. Uti denna bok införes noga 
hvarje sig anmälandes namn, yrke, ålder m. m. Anmälningsboken 
tillhandahålles arbetare, som önska anmäla sig från kl. 7—10, 
och handhafves boken af den för aftonen dejourerande ordnings- 
utskottsmedlemmen. För hvarje anmälan betalar en arbetare 75 
penni. Arbetsgifvare, som genom föreniDgens förmedling erhållit 
biträde, betalar: föreningsmedlem 2 mk, utom föreningen stående 
3 mk. Derjemte beslöt direktionen för ordningsutskottet föreslå, 
att utskottet inom sig skulle utse en person, hvilken åtoge sig 
att administrera företaget i enlighet med de af direktionen upp-

* Denna anmälningsbok indelas i kolumner med följande 
öfverskrifler:
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gjorda grunder. Ordningsutskottet har äfven med intresse om
fattat frågan, men då dess svar till följd af julhelgen icke hann 
föredragas inom direktionen före årets utgång, torde redogörelsen 
för ärendets vidare gång lämpligast kunna intagas först i näst
kommande årsberättelse.

Arbetarebostads-aktiebolag. D. 10 Oktober väcktes inom 
direktionen förslag derom, att föreningen vid lägligt tillfälle borde 
till diskussion upptaga frågan om bildande af ett sådant arbetare
bostads-aktiebolag, att aktieegarne genom erläggande af en be
stämd hyra efter någon viss tid utan särskild lösen skulle 
blifva egare af sin bostad. Direktionen beslöt dock att lemna 
frågan tills vidare beroende.

Frågan om politisk rösträtt åt arbetare. Vid sammanträdet 
d. 10 Okt. väcktes inom direktionen vidare fråga derom, huru
vida icke Arbetareföreningen till förstkommande landtdag borde 
försöka få ett petitionsförslag derom, att äfven arbetare i stä
derna måtte tillerkännas rösträtt vid valet af representant till 
borgareståndet. Förslagsställaren, herr Lagerbohm, inlemnade 
sedermera till direktionen ett skriftligt andragande, i hvilket han 
närmare preciserar sitt förslag sålunda, att föreningen borde 
vidtaga åtgärder i det syfte, att § 12 i Landtdagsordningen skulle 
ändras derhän, att bl. a. personer arbetsledare och arbetare, 
hvilka erlägga kommunala utskylder enligt skattören, äfven borde 
erhålla rättighet att deltaga vid val af landtdagsman till borgare
ståndet. Då det emellertid i tidningarna meddelats, att en pro
position i detta syfte skulle komma att framläggas för ständerna, 
beslöt direktionen att nu omedelbart icke föredraga ärendet för 
föreningen, utan tills vidare bordlägga detsamma.

Utlåtande om lagförslag. På derom framstäldt förslag beslöt 
direktionen d. 30 Oktober för föreningen föreslå, att föreningen 
skulle afgifva utlåtande om de af en regeringens komité utarbe
tade förslagen till „förordning angående åtgärder till skydd för 
arbetare i fabrik, handtverk eller annan handtering samt om 
minderårigas arbete i sådana yrken'1 äfvensom om „förslag till 
förordning angående skyldighet i vissa fall för arbetsgifvare att 
utgifva ersättning för kroppsskada, som drabbar arbetare11. Då 
denna fråga sedermera föredrogs vid månadsmötet d. 16 Nov.,
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framhölls under diskussionen bl. a., att i vårt land till följd af 
den ringa utveckling dess industri hittills vunnit, jemförelsevis 
sällan af regent och ständer gemensamt lagstiftningsåtgärder vid
tagas, hvilka direkte beröra arbetarne och den industriella pro
duktionen. De till nästa landtdag väntade förslagen måste 
derföre i så mycket högre grad intressera landets arbetarekår, 
i hvars lif de komina att mäktigt ingripa. Landets arbetsgifvare 
ha genom sina officiella korporationer varit i tillfälle att yttra 
sig om i fråga varande lagförslag, men arbetarne deremot ha 
icke på något sätt om dem hittills kunnat afgifva sitt utlåtande. 
Föreningen beslöt derföre att efter förmåga försöka bidraga till 
nyssnämnda svårlösta frågors lyckliga lösning genom att, då 
de samma ständerna föreläggas, om dem afgifva yttrande. För 
att uppgöra förslag till detta utlåtande, beslöts nedsätta en ko- 
mité, sammansatt af 2 arbetsgifvare och 5 arbetare, åt hvilka 
uppdroges att noga granska regeringens proposition och andra 
saken belysande skrifter, hvarefter komiterade för föreningen 
borde framlägga sitt förslag till utlåtande. Till komitén valdes 
fabr. V. v. Wright, lektor K. G. Göös, vide- och rottingsarb. 
J. Höilund, verkm. G. Sjöblom, maskinisten M. Blomqvist, snicka
ren J. II. Bengtström och faktor V. Pettersson. Då komitén 
försport, att någon proposition om ofvannämnda lagförslag alls 
icke komme att ständerna föreläggas, beslöts att å vederbörlig 
ort göra sig underrättad härom. När komitén sedermera erhållit 
visshet om att proposition i ämnet ej var att vänta vid först- 
kommande landtdag, ansåg den sig hafva fyllt sitt värf genom 
att härom underrätta föreningen.

Handarbetsaftliar. D. 30 Oktober inlemnades till direktio
nen en af tre af föreningens qvinliga medlemmar undertecknad 
skrifvelse, hvari dessa medlemmar anhöllo om tillstånd „att nå
gon afton hvarje vecka anordna s. k. handarbetsaftnar, under 
hvilka alla till föreningen hörande fruntimmer, som sådant ön
ska, skulle samlas i föreningslokalen, för att der, af med egna 
medel anskaffade tillbehör, utföra smärre arbeten, hvilka antingen 
genom en liten bazar eller på annat lämpligt sätt skulle för
säljas till förmån för Arbetareföreningens kassa“. Direktionen, 
som ansåg det väckta förslaget vara värdt allt erkännande och
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dessutom den ena, eller s. k. sångsalen, utan svårighet för ända
målet kunna upplåtas, gaf sitt bifall till denna anhållan. Hand- 
arbetsaftnarne till hvilkas bestyrelse utsetts fru A. Höberg, frök
narna H. Hazard och M. Lindeman, ha sedermera hållits om 
onsdagar från kl. 8—10 e. m. och ha varit besökta i medeltal 
af omkr. 15 qvinliga föreningsmedlemmar, för det mesta till
hörande föreningens sångkör. Vid dessa tillfällen har förelästs 
från någon nyttig bok eller tidning, hvarutom sångföreningens 
dirigent då och då utfört något musikstycke på piano.

R&presentationsfond. Vid sammanträdet den 19 December 
beslöt direktionen, på derom väckt förslag, vid förstkommande 
månadsmöte för föreningen föreslå, att af till disposition stående 
medel skulle bildas en fond, afsedd att åt arbetare, hvilka i 
egenskap af stadsfullmäktige, medlemmar i taxerings- och pröf- 
ningsnämnderna deltaga i den kommunala förvaltningen, tillför
säkra lämplig ersättning för derunder försummad tid. Då något 
allmänt möte emellertid icke innan årets utgång mera kunde 
sammankallas, tillhör redogörelsen för ärendets slutliga behand
ling icke mera denna årsberättelse, hvilken är afgifven för för
eningens verksamhet under år 1884.

Protokollen såväl vid föreningens allmänna möten som vid 
direktionens sammanträden ha förts på landets hvardera språk, 
hvarjemte vid föreningens möten alla andraganden i korthet tol
kats till det andra inhemska språket.

Berättelse öfver Festbestyrelsens verksamhet under år 1884.
Sedan Direktionen enligt i stadgarne föreskrifven ordning utsett 
halfva antalet eller fyra medlemmar i en Festbestyrelse, konsti
tuerade denna bestyrelse sig den 23 April 1884. Fabrikanten 
A. L. Hartwall, musikern D. Horst, lithografen A. Engström och 
tapetseraren J. Wiberg hade erhållit ifrågavarande förtroende, 
och desse kompletterade sedan bestyrelsen genom ytterligare in
kallande af fyra medlemmar, nemligen snickaren F. Galetski, 
målaren G. Holmberg, faktor V. Pettersson och musikstuderan
den K. Sjöblom. Vid festbestyrelsens första sammanträde valdes 
fabrikanten A. L. Hartwall till ordförande, musikern D. Horst 
till vice ordförande och faktor V. Pettersson till sekreterare.



25

Fabrikanten A. L. Hartwall har tillika med ordförandeskapet 
skött kassörsbefattningen vid festbestyrelsen.

Festbestyrelsen egde lyckan att genast vid dess konsti
tuerande se en god sångkör ställa sig till dess förfogande, i det 
sångföreningen „Sylvias“ samtlige medlemmar läto inskrifva sig 
i Arbetareföreningen och sålunda inom denna bildade en sång
kör af erkändt aktningsvärd beskaifenhet. I kören ha sednare 
inträdt några nya medlemmar, hvilkas antal för närvarande torde 
vara 34, deraf 15 manliga och 19 qvinliga. Musikstuderanden 
K. Sjöblom har skött dirigentbefattningen vid sångkören, hvilken 
sedan Juli månad 1884 befunnit sig under subordination af fest
bestyrelsen, som derefter bekostat dirigentens aflönande, not- 
skrifning m. m., hvartill användts de öfverskott, som de af fest
bestyrelsen arrangerade utfärderna, aftonsamqvämen och folk
konserterna lemnat.

Vid föreningens första månadsmöte, som försiggick i socie- 
tetshussalongen den 27 April 1884, erhölls benägen medverkan 
af typografiska musikföreningen, dirigerad af herr A. Laurent, 
hvarjemte Arbetareföreningens egen sångkör utförde några sång
stycken. Ett helsningstal hölls af föreningens ordförande, fabri
kanten V. v. Wright. Stud. J. Stenberg höll ett föredrag om 
„Arbetarens ställning i samhället11.

Vid månadsmötet den 25 Maj i studenthuset utfördes sång 
af föreningens sångkör, lektor M. Gadd höll ett föredrag på 
svenska språket om ,,Folkslöjdens tid“, hvarjemte herr H. Apel- 
bom deklamerade skaldestycken af Anna Maria Lenngren och 
Elias Sehlstedt.

Vid månadsmötet den 8 Juni utfördes sång.
Den 13 Juli arrangerade festbestyrelsen en utfärd till 

Stansvik. Från kl. 11 f. m. förde tvenne ångslupar lustfarare 
dit öfver, och utgjorde antalet deltagare i utfärden 447 perso
ner, deraf 101 föreningsmedlemmar och 346 personer, som ej 
tillhöra föreningen. Esplanadkapellets musikkår var engagerad 
för att under eftermiddagens lopp utföra dansmusik. Förenin
gens sångkör bidrog flitigt till upprätthållandet af trefnaden. 
Lekar, kapplöpning, dans m. m. omvexlade med akrobat- och
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taskspeleriföreställningar, livarjemte några luftballonger blefvo 
uppsända.

Vid månadsmötet den 27 Juli i föreningens egen lokal 
utfördes körsång och ingeniör R. Hindström deklamerade. Stud. 
B. Grönlund höll ett finskt föredrag.

Den 10 Aug. var återigen en utfärd arrangerad, denna 
gång till Degerö. Sångkören uppträdde flera gånger under da
gens lopp, Esplanadmusikkapellet spelade och täflingslekar och 
dans voro anordnade i det gröna. Tvenne ångslupar underhöllo 
kommunikation med festplatsen från kl. 11 f. m. Deltagarnes 
antal i denna utfärd var 585, deraf 154 föreningsmedlemmar 
och 431 icke-föreningsmedlemmar *).

Vid månadsmötet den 31 Aug. höll stud. B. Lindgren ett 
svenskt föredrag, benämndt: ,,Hvad har den finska kojan fram- 
bragt?“ Stud. B. Grönlund uppläste ett par finska poem af E. 
J. Blom och S. K. Kallio, hvarjemte föreningens sångkör bjöd 
på sång.

Den 28 Sept. var ett aftonsamqväm anordnadt i student
huset. Programmet upptogs af en ouverture för piano, utförd 
af musikstuderanden K. Sjöblom, samt af körsång och duetter, 
utförda af sångkörens medlemmar. Solosång utfördes af fröken 
Ida Moberg. Faktor V. Pettersson framsade ett tillfällighets
poem, kalladt: ,,Framtidshägring“. Och afslöts programmet med 
dans. Aftonsamqvämet var besökt af 354 personer, af hvilka 
132 voro föreningsmedlemmar och 222 icke-föreningsmedlemmar.

Vid månadsmötet den 19 Okt. deklamerade fröken Edla 
Winberg ett finskt poem, „Runolaulaja“ och ett svenskt, ,,Hvi 
suckar det så tungt uti skogen ?“ Sångkören föredrog några 
sångstycken.

Den 26 Okt. arrangerades en folkkonsert i studenthuset. 
Frivilliga brandkårens musikförening hade godheten biträda med 
utförandet af några musiknumror, hvarjemte festbestyrelsen hade

*) Föreningens sångkör, föreningens funktionärer samt de i 
och för programmet medverkande finnas icke inberäknade i upp
gifterna öfver deltagareantalet, då dessa från och med denna utfärd 
haft fritt tillträde till alla föreningens nöjen.
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lyckan att vid detta tillfälle erhålla medverkan af skådespelaren 
H, Agardh, som framsade ,,Arbetets ära1* af C. J. L. Almqvist. 
Mag. O. Stenroth deklamerade J. L. Runebergs „Sven Dufva“ 
i finsk drägt. Sångkören uppträdde åter vid detta tillfälle med 
vanlig framgång. Vid denna folkkonsert hade 1,169 personer 
löst sig biljetter.

Vid månadsmötet den 16 Nov. utfördes körsång.
Den 30 Nov. anställdes aftonsamqväm i studenthuset. Frö

ken M. Lagermarck hade välvilligt åtagit sig utförandet af några 
solosånger. Ingeniör R. Hindström och stud. B. Grönlund sjöngo 
en duett och stud. O. Palmroos utförde ett violinsolo. Sång
kören sjöng och aftonsamqvämet slutade med dans. Vid detta 
tillfälle hade 526 biljetter blifvit försålda, deraf 150 till förenings
medlemmar och 376 till icke-föreningsmedlemmar.

Den 28 Dec. arrangerades ett s. k. julsamqväm, till hvil
ket endast föreningens egna medlemmar, deras barn och närmaste 
anhöriga egde tillträde. För att fröjda de små, hade ett större 
julträd anskaffats, hvilket var rest i midten af studenthussalongen. 
Skådespelaren A. Lindfors berättade sagor af H. C. Andersén 
på svenska och finska språken, stud. B. Grönlund utförde solo
sång och föreningens sångkör bjöd på åtskilliga sångstycken. 
En mängd julklappar voro anskaffade för barnens räkning. Num
merlappar, hvilka berättigade dem till sådana, blefvo utdelade 
af en julbock. För barnens traktering var äfven sörjdt, i det 
dessa erhöllo olika slags bakverk samt lemonad med saft, hvilket 
allt serverades vid tvenne bord i salongen. Ringdans för de små 
och salongsdans för de stora arrangerades. Fru A. Ahrenius 
var engagerad att utföra dansmusik å piano. Fruarna M. Avel- 
lan, I. Pettersson och M. Sigell samt fröknarna M. Lindeman, 
M. Lundgren och H. Hazard togo jemte festbestyrelsen del i 
arrangementerna i och för detta julsamqväm. För barnens räk
ning hade festbestyrelsen nöjet mottaga frikostiga gåfvor, be
stående af böcker, leksaker m. m. Antalet deltagare i detta jul
nöje var 817, bland dessa 230 barn, 323 föreningsmedlemmar 
och 264 icke-föreningsmedlemmar.

Det gynsamma ekonomiska resultat, som nedanstående upp
gift öfver festbestyrelsens kassatillgång utvisar, har kunnat upp
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nås dels genom af onämnd person gjord föräring af 100 mark, 
dels genom det bidrag af 200 mark till en folkkonsert, som 
från utskänkningsbolaget af för sådant ändamål reserverade me
del till festbestyrelsen utbetalats, äfvensom till väsendtlig del 
genom att tidningarna Folkvännen, H:fors Dagblad, Nya Pressen 
och Uusi Suometar gratis infört alla föreningens nöjen rörande 
annonser.

Uppgift öfver festbestyrelsens kassatillgång d. 31 December 1884.

Inkomster:
An. Af onämnd person förärade . . 100: —

Behållningen från 2:ne utfärder,
2:ne aftonsamqväm och en
folkkonsert........................... 1,027: 17. 1,127: 17,

Utgifter:
Per. För julsamqvämet den 28 De

cember ...................................... 158: 15.
Sångledarens arvode för 6 månader 300: —
Hyra för pianino för d:o d:o 70: —
Stämning af d:o........................... 6: —
Notskrifning................................. 92: —
1 st. tafla för sångkören ... 15: —
Kontant i kassan......................

641: 15. 
486: 2.

Summa 1,127: 17.

Helsingfors d. 31 December 1884.

Å festbestyrelsens vägnar:

Aug. Ludv. Hartwall.

V. Pettersson.

Det är för föreningens direktion en angenäm pligt att 
här gifva uttryck åt den oblandade tacksamhet föreningen är
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hela festbestyrelsen och särskildt dess ordförande skyldig för 
det uppoffrande intresse, hvarmed föreningens nöjen anordnats. 
Den förtjenst festbestyrelsen härigenom intagit är så mycket 
mera erkännansvärd, som föreningens nöjen derigenom hastigt 
utvecklats till ett kraftigt sammanhållningsmedel.

Arvoden. Med undantag af kassören och dirigenten ha 
föreningens samtliga funktionärer handhaft sina sysslor utan 
arvode.

I gåfvor har föreningen under årets lopp fått emottaga:
Af Helsingfors TJtskänkningsaktiebolag: 1,000 Fmk.
Af Fabrikanten A. L. Hartwall: anläggnings- och under

hållskostnaden för trädgården utanför föreningens lokal.
Af onämnda, för föreningens sträfvanden intresserade per

soner :
500 mark för uppköp af böcker till föreningens bibliotek;
200 mark för bekostande af öfversättning till det andra 

inhemska språket af sådana af direktionen dertill godkända före
drag, som hållits på föreningens initiativ;

100 mark att ställas till festhestyrelsens disposition för 
föreningens nöjen;

500 mark till bekostande af populära föredrag för före
ningens medlemmar:

100 mark till bekostande af lektioner för föreningens med
lemmar eller, om detta icke anses lämpligt, att användas för 
en blifvande tidskrift för föreningen.

Af Porslinsfabriken Arabia 24 askkoppar och 12 spottlådor.
Af snickaren W. Grönfors en tidningshylla.
Af bokbindaren A. E. Favorin 10 mark för biblioteket.
Dessutom ha bokbindarene K. K. Roos och A. E. Favorin 

gratis inbundit hvardera 100 böcker till föreningens bibliotek.
Af herrar d:r frih. A. af Schultén, d:r F. Elfving och 

mag. P. Nordmann 25 seriebiljetter till de populära svenska 
föredragen, hvilka af nämnda herrar höllos under hösten 1884.

Af ingeniör R. Hindström ett skrank till biblioteksrummet.
Af jernhandlaren K. H. Renlund en pneumatisk dörrbroms.
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Af särskilda personer, såväl inom som utom föreningen, 
diverse värdefulla böcker till biblioteket samt särskilda smärre 
inventarier till föreningens lokal.

Af magister A. Schauman gratisnummer af ,,Hufvudstads- 
bladet“.

Och får direktionen å föreningens vägnar för samtliga 
gifvarene betyga föreningens tacksamhet för de erhållna gåfvorna.

Medlemsantalet. Under årets lopp ha i föreningens matri
kel inskrifvits 10 ständiga och 585 årsmedlemmar.

Om föreningens kassaställning har kassören inlemnat föl
jande utdrag ur föreningens kapitalkonto ultimo December 1884.

Utgifter:
Möbel och öfriga inventarier . . . 1,305: 80.
Prenumeration å tidningar .... 246: 56.
Uppköp och inbindning af böcker . . 840: —
Annonser................................................. 554: 91.
Hyra för lokalen, 2 qvartal .... 1,200: —
Kostnader för de folkeliga föredragen 129: 65.
Noter m. m. till sångföreningen . . 154: —
Kassörsarvode...................................... 450: —
Diverse omkostnader........................... 985: 53.

till 1885:

Å löpande rkng i Förenings-Banken . 250: —
2 st. Brandstodsblg:ts oblig:r å 200 9mf. 400: —
Kontant i kassan................................ 186: 11. 836; 11.

Summa 6,702: 66.

Inkomster:
Anmälningsafgifter................................. 654: —
Inskrifnings d:o................................. 892: 50.
Månads d:o ... . . . . 2,552: 50.___________

Transport 4,099: —
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Transport 4,099: —
Sålda stadgar...................................... 31: 55.
Från Utskänkningsbolaget .... 1,000: —
Enskilda donationer:

till biblioteket........................... 532: 57.
för folkeliga föredragen . . . 500: —
för föredrags öfversättning . . 200: —
för utgifvande af en egen tid-

skrift...................................... 100: -
Inträdesafgifter till de populära före-

dragen ........................................... 145: 65.
Plikter för boklån................................ 20: —
Intresse å obligationer...................... 13: 89.
Hyra för en till jernvägspersonalens

konsum. förening upplåten källare 60: —

Summa 9mf. 6,702: 66.

Helsingfors d. 2 Januari 1885.

V. v. Wright.

K. V. Bergman. Rich. Hindström. J. Höilund.

J. Th. Lagerbohm. Aug. Lundqvist

A. Théman.

V. Pettersson.



Helsingfors Arbetareförenings Funktionärer 1884.

Direktionen:

Ordförande:

Viktor von Wright, fabrikant.

Vice ordförande:

August Lundqvist, bundtmakeriarbetare.

Öfriga ledamöter:

Victor Pettersson, faktor.
Karl Viktor Bergman, stenhuggare.
Julius Theodor Lagerbohm, fabrikant.
Gustaf Ferdinand Silén, öfverfaktor. Afgången med döden. 
Petter Wilhelm Grahn, kopparslageriarbetare. Bortflyttad

från orten.
Richard Hindström, ingeniör.
Johan Höilund, vide- & rottingsarbetare.
Adam Théman, garfvaremästare.

Sekreterare:

Berndt Grönlund, student.
Carl Fredrik Spennert, verkförare.

Festbestyrelsen:

Ordförande:

August Ludvig Hartwall, fabrikant.
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Vice ordförande:

Christian Henrik Daniel Horst, musiker.

Sekreterare:
Victor Pettersson, faktor.

Öfriga ledamöter:
August Engström, litograf.
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Westling. Aug., Skräddare. 
Wiberg, Josef, Tapetserare. 
Wickström, A., Bundtmakeriarb. 
Wickström, Lydia, Renskrif. 
Wickström, Wilhelmina, Söm

merska.
Widemark, J. F., Urmakare.

Wilander, N., Snickare.
Wilén, A., Verkmästare.
Wilén, E., Fru.
Willandt, Fredrik, Byggmästare. 
Willberg, J. A., Bokförare. 
Willberg, J. K., Fabriksarbetare. 
Winberg, Edla, Lärarinna. 
Winberg, Karl Vikt., Handelsbitr. 
Winblad, Sofie, Sömmerska. 
Wirta, Oskar, Garfvare. 
Wirtanen, Juho, Skomakare. 
Wirtanen, E., Målare.
Wolontis, Josef, Restauratör. 
Wright, A. v., Mekaniker. 
Wright, M. v., Skulptör.
Wright, V. v., Fabrikant.
Wuori, Joh., Maskinarbetare. 
Afeldt, Anton, Fabriksarbetare. 
Åfelt, Sofia, Fru.
Ågren, A., Handelsföreståndarin. 
Ågrén, E., Kassörska.
Ågrén, O. H.. Maskinist.
Ahlqvist, Z., Qvartersman. 
Åkerberg, Aug., Auktionsmäkl. 
Åkerblom, A. Snickare.
Åström, A. J., Fru.
Åström, K. R., Gårdsegare. 
Öhberg, K., Urmakare.
Öhrnberg, A., Kontorist. 
Öhrnberg, Hj., Typograf 
Österholm, K., Typograf.

A«tw. Emedan’ medlemsförteckningen för första gången ut
kommer i tryck, är antagligt att felaktigheter deri förekomma, hvar- 
före anhålles att nödiga rättelser och tillägg godhetsfullt måtte göras 
hos kassören under kassatimmarne.


