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enlighet med § 17 af föreningens stadgar får direktionen 
öfver föreningens verksamhet afgifva följande redogörelse:
Anskaffande af arbete åt Arbetshusets skyddslingar. Till di

rektionen hade anländt en så lydande skrifvelse:

„Till Helsingfors Arbetareförenings direktion.
Med anledning deraf att svårighet ofta uppstår för unga

gossar vid 14 å 15 års ålder att erhålla lämplig plats såsom 
lärling i något yrke, få undertecknade, hvilka närmast hafva 
tillsynen öfver härvarande Arbetshusinrättning för fattiga barn, 
hos direktionen för Helsingfors Arbetareförening anhålla om 
välvilligt besked huruvida Arbetareföreningen vore benägen 
att förmedla plats åt Arbetshusets skyddslingar, sedan desse 
vid nämnda ålder från anstalten afgått. Att mången yng
ling vid 14, 15 år är hänvisad endast till sig sjelf just i den 
tid, då frestelser af mångahanda slag börja möta honom, är 
beklagligtvis alltför sant och synnerligen behjertansvärdt. 
Kommer dertill den stora svårigheten att erhålla fast arbete 
och dagligt bröd samt framför allt erfaren ledning och tillsyn, 
då dukar ofta nog ynglingen under, vänjer sig vid lättja och 
framkallar härigenom laster, hvilka i en framtid blifva skad
liga för samhället och öka antalet brottslingar, som befolka 
fängelserna. Det vore derföre af största vigt att förekomma 
en så sorglig utveckling och medelst fortsatt ledning, tukt 
och arbete i verkstaden uppfostra lärlingen till en duglig 
arbetare och samhällsmedlem.

Då Arbetshusets sysselsättningar äro afsedda endast för 
barn till och med det 14:de lefnadsåret, ser sig direktionen
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för sagde anstalt ur stånd att längre följa sina skyddslingar, 
synnerligast dem, som önska egna sig åt något specielt yrke. 
Det är på grund af dessa skäl, som Arbetshusdirektionen 
med förtroende vänder ’ sig till Helsingfors Arbetareförening, 
— hvilken på ett närstående område under senaste år ut
vecklat en så liflig verksamhet, — för att vinna en sam
verkan af högsta vigt, såväl för Arbetshusets ändamål, som 
ock för den uppväxande ungdomens förbättrade framtid. Hel
singfors, den 23 Februari 1886.

Fanny Palmen.
R. Heikel. S. Rein.

Läkare. Professorska.
Hanna Ingman. Maria Collan.

Lärarinna. Föreståndarinna för
Hushållsskolan.

Med anledning häraf beslöts vid direktionens samman
träde den 16 Mars att emedan föreningens platsförmedlings- 
byrås verksamhet tillsvidare icke utsträkts utom föreningen, 
någon åtgärd, så önskligt det än vore, icke från föreningens 
sida kunde tagas.

I sammanhang med ofvanstående fråga föreslogs af hr 
J. Höilund att af föreningen initiativ borde tagas för stiftande 
af ett sällskap för lärlingars utbildning i handtverk och borde 
en komité, hvilken skulle taga frågan under ompröfning och 
inkomma med förslag dertill, nedsättas. Arbetareföreningen 
ansågs dock ej ännu ega nog krafter till att genomföra en 
sådan idé och lemnades frågan derför till framtiden.

Arbetarebostäder. Med kännedom om att arbetare ofta 
bebo olämpliga och osunda rum för hvilka de dock nödgas 
erlägga jemförelsevis dryga hyror, föreslog vid månads- 
mötet den 28 Mars mekaniska arbetaren K. E. Lindroth denna 
frågas upptagande till diskussion. Vid detta möte bordlädes 
frågan, men upptogs ånyo vid månadsmötet den 28 Maj, hvar- 
vid förslagställaren åtog sig att genom skriftligt utlåtande 
belysa frågan. I afvaktan pa detta är fragan tillsvidare 
bordlagd.
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Arbetareförsäkring. Vid månadsmötet den 11 Juli upp
togs till behandling frågan om regeringens förslag till »för
ordning angående åtgärder till skydd för arbetare i fabrik, 
handtverk eller annan handtering samt om minderårigas 
användande i sådana yrken“, hvilken fråga på grund af att 
den ej såsom proposition förelädes senaste landtdag varit 
bordlagd sedan slutet af år 1884. Frågan öfverlemnades åter 
till behandling åt den förra komitén bestående af hrr fabri
kanten V. v. Wright, lektor K. G. Göös, vide- och rottings
arbetaren J. Höilund, maskinisten M. Blomqvist, snickaren 
J. H. Bengtström, faktor V. Pettersson och invaldes i aflidne 
verkmästaren G. A. Sjöbloms ställe sadelmakaren A. Lönn
roos. Vid månadsmötet den 31 Oktober anhöll den nedsatta 
komitén att arbetareföreningen måtte förstärka komitén med 
6 personer och föreslog dertill folkskoleläraren F. O. Dann- 
holm, lektorn M. Gadd, ingeniören R. Huber, skräddaremästa
ren O. Olander, timmermannen J. Pajunen och med. doktorn 
F. Wahlberg. Komiténs förslag godkändes efter en längre, 
liflig diskussion och utsågs genom val med slutna sedlar 
till komiténs förstärkning de föreslagna. I afvaktan på komi
téns utlåtande är frågan tillsvidare bordlagd.

Arbetarues representation i kommunalförvaltningen. Vid må
nadsmötet den 28 Nov. upptogs denna fråga och föranledde 
en lång och liflig diskussion, hvarvid en del talare förordade, 
att denna gång ej någon kandidatlista i och för stadsfull
mäktigvalet skulle uppställas, andra åter att fullständig sådan 
skulle uppsättas. Föreningen beslöt dock med 17 röster emot 
5 att kandidater skulle väljas och bestämdes deras antal till 
3 och valdes dertill sadelmakeriarbetaren A. Lönroos, loko
motivföraren G. Hagelin och faktor V. Pettersson, den senare 
efter det typografen J. Pehkonen, som erhållit flere röster, 
afsagt sig förtroendet. Vid sjelfva stadsfullmägtigvalet lycka
des dock Arbetareföreningen ej denna gång erhålla något 
större antal röster för sina kandidater.

Arbetslöns- ocb lifsförnödenhetsstatistik för Helsingfors 1886. 
Arbetarues önskningsmål beträffande sin ställning. Föreningens 
statistikkomité har afgifvit följande redogörelse:
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„D. 24 Jan. 1887 utfärdades af oss tili Helsingfors ar
betare ett upprop (se Arbetaren n:o 4) deri det bl. a. heter:

Emedan kostnaden och tidsutdrägten vore ganska stora, 
om vi skulle utsända blanketter för utrönandet af arbets
lönernas storlek, m. m., hafva vi beslutat att samla de er
forderliga uppgifterna vid möten, hvartill samtliga Helsing
fors arbetare, tillhörande nedan uppräknade yrken, vänli
gen inbjudas, oberoende af om de äro eller icke äro med
lemmar af arbetareföreningen.

Utom ofvannämnda fördelar tro vi denna anordning 
föra det goda med sig att uppgifterna blifva mera tillförlitliga, 
emedan de genast underkastas pröfning af samtliga tilistä— 
deskomna arbetare inom det ifrågavarande yrket.

Vi nämde här ofvan, att vid mötena, utom om löne
frågan, jemväl skulle öfverläggas angående andra yrket rö
rande angelägenheter. Detta hafva vi tänkt oss sålunda, 
att arbetarne inom,- de olika facken sättas i tillfälle att kort 
och klart formulera sina, önskningsmål beträffande yrket. De 
sålunda tillkomna utlåtandena bifogas yrkesstatistiken och 
skola enligt vår tanke under den allmänna meningens tryck 
kraftigt bidraga till aflägsnandet af de missförhållanden, 
som här och der äro rådande, oaktadt deras tillvaro för den 
stora allmänheten nu är okänd.

Då Arbetareföreningens tillgångar ej medgifva att in
föra kostsamma annonser om mötena, anhålla vi att arbe
tarne ville sprida kännedom om saken och med värme om
fatta den, samt äfven söka förmå sina kamrater att göra det.

Måtte hvarje arbetare anse det som en heder för sig 
och sitt yrke, att detta är representeradt af möjligast många 
personer.

Mötena höllos i Arbetareföreningens lokal söndagarna 
d. 6 och d. 13 Februari, för arbetarne i 13 yrken den först
nämnda dagen och för arbetarne i 10 yrken den senare da
gen. En del yrken voro talrikt representerade, andra svagare 
och blott ytterst få företräddes af endast 5—6 representan
ter. Ordet vid samtliga möten leddes af fabrikanten v. Wright 
och protokollet fördes af typografen Pehkonen.
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Arbetslönens belopp är antecknad endast för den vanli
gaste kategorin af arbetare, nämligen den som eger vanlig 
yrkesskicklighet.

Resultatet af komiterades arbete framgår af följande:
I. Uppgifter beträffande arbetslönens belopp och arbetstidens 

längd för arbetare i nedan uppräknade yrken i
Helsingfors 1886. 
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Bagare................................... 1 50 18 _
Bleckslagare...................... 2 85 5 25 12 — — — —
Bokbindare.......................... 2 50 3 50 11 30 — — — —
Garfvare............................... — — — — — 1 50 13 —
Kopparslagare...................... 3 50 5 — 12 — — — — —
Mekaniska arbetare .... 3 20 — — 12 — — — — —
Murare................................... 2 — — — 12 — — — — —
Målare................................... 2 75 — — 11 30 — — — —
Plåtslagare ....... 3 50 5 — 12 — — - — —
Sadelmakare.......................... 2 50 — — 11 — — 75 13 —
Skomakare.......................... — — 2 60 14-16 — — — — —
Skräddare.......................... — — 2 75 Oli ka — — 13 30
Sömmerskor.......................... 1 25 1 25 12 — 1 — 12 —
Smeder (grof)...................... 3 50 — — 12 — — — — —
Snickare............................... 3 — 3 — 12 30 — — — —
Stenhuggare, utarbetare . . — — 2 — 12 — — — — —

D:o fabriks- . . . 3 40 — — 11 — — — — —
Tapetserare........................... 2 50 — — 12 — — — — —
Timmermän.......................... 2 — — — 12 — — — — —
Trädgårdsarbetare .... 2 — — — 13 — — — —
Typografer, eivilsättare . . 4 bO 3 bU 11

D:o tidningssättare . — — 5 — Obe st. — — —
Urmakare............................... 3 — — — 12 — — — —

Obs..' Beräkningen af arbetslönen har skett sålunda att hela årets 
sammanlagda arbetsförtjenst dividerats med antalet arbetsdagar 300.
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II. Uppgifter å medelprisen för bostad, matvaror och ved 
i Helsingfors.

1886. 1885.
Hyra för ett mindre rum per månad . . 20: — 23: —
Rågmjöl per Lispund............................... 1: 59. 1: 83.
Rådbröd per Lispund............................... 1: 81. 2: 33.
Arter per kappe......................................... 1: 7. 1: 22.
Potatis per kappe.................................... — 23. — 29.
Färskt kött per Lispund.......................... 4: 6. 4: 12.
Salt kött per Lispund.............................. 8: 37. 9: 80.
Matsmör per Lispund............................... 11: 89. 15: 91.
Färsk strömming per skålpund . . . — 14. — 14.
Salt strömming per Lispund .... 1: 64. 1: 93.
Mjölk, skummad, per kanna .... — 22. — 23.

D:o oskummad, per kanna .... — 46. — 43.
D:o sur, per kanna............................... — 21. — 20.

Björkved per famn.................................... 17: 27. 16: —
Tallved per famn.................................... 13: 43. 12: 47.
Granved per famn.................................... 11: 49. 10: 94.

III. Uppgifter öfver de önskningsmål, som af arhetarene
framställdes vid de af statistikkomitén anordnade 

mötena d. 6 och 13 Febr. 1887.

Dessa önskningsmål voro följande:
a) Om arbetstiden:

Arbetstidens förkortande föreslogs till 11 timmar för 
garfvarne, sadelmakarne och skräddarne, och till

10 timmar för bokbindarne, bleck-, plåt- och koppar- 
slagarne, murarne, målarne, smederne, snickarne, tapetserarne, 
timmermännen och typograferne.

Såsom skäl för arbetstidens förkortning anfördes:
a) att, då arbetaren med den kraft som åtföljer en för

kortad arbetstid utför sitt arbete, kan han förfärdiga lika 
mycket på en kortare, som på en längre tid.

b) att den långa arbetstiden bryter arbetarens helsa, 
gör honom främmande för sin familj, förslöar honom och
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omöjliggör åhörandet af föreläsningar, besökandet af skolor, 
läsesalar, föreningar, in. m.

Natt- och helgdagsarhetets afskaffande begärdes af 
skräddarne och sömmerskorna.

Skild personal för dag- och nattarbetet påyrkades inom 
bagareyrket, på det den omenskligt långa arbetstiden måtte 
kunna förkortas.

Att arbetet om lördagen borde sluta 1 timme tidigare 
än vanligt föreslogs af målarne.

Äfven inom skomakeri yrket ansågs en förkortning 
af arbetstiden vara på det högsta af behofvet påkallad, men 
de tryckta förhållanden, hvarunder yrket lider, sades omöjlig
göra reformens genomförande.

b) Om de sanitära förhållandena:
Bagarne och garfvarne klagade äfven att samtliga 

arbetare hos många arbetsgifvare äro sammanpackade i ett 
enda, ofta litet rum, der luften ej kan vara annat än på 
det högsta förorenad genom att så många personer uppehålla 
sig i rummet. Begärde derför rymligare och sundare bostäder.

Garfvarelärlingarnes ställning ansågs vara beklaglig, 
emedan de äro tvungna att sofva i verkstadsrummet, som 
genom de af arbetet alstrade gaserna blir osundt.

Sadelmakarne omtalade att äfven de oftast nödgas 
sofva i verkstadslokalerne och hoppades att detta missför
hållande hos de större arbetsgifvarne måtte afskaffas.

Smederne önskade att i verkstäderna större renlighet 
måtte införas.

Typog-ra/erne framhöllo, att deras arbetslokaler hos 
flera principaler lemnade mycket öfrigt att önska hvad ända
målsenlighet beträffar.

c) Om lärlingsförhållandet:
Bagarne ansågo att lärotiden borde vara 5 år och kon

trollen öfver lärlingarnes skolgång strängare är hittills.
Garfvarne önskade att lärotiden i deras yrke öfver 

hela landet borde bestämmas till 4 år och att endast full
vuxna personer finge till lärlingar antagas.
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d) Ekonomiska frågor:
Löneförhöjning önskades af bokbindarne, målarne, sadel- 

makarne, snickarne och stenhuggarne.
Samma lön per timme under sommar och vinter an- 

sågo timmermännen vara skälig.
Samma lön för styckearbete under sommar och vinter 

förordades af stenhuggeri-utarbetarne.
Anledningen till begäran om löneförhöjning sades vara 

svårigheten att med n. v. lön kunna föda hustru och barn.
Allmän lönetariff önskades af typograferne.
Önskan att icke så många som härintills måtte egna 

sig åt yrket, emedan det endast lemnar en knapp utkomst 
åt arbetarne, uttalades af bagarne, garfvarne och sömmer
skorna.

Tnllskydd framhölls af skomakarne och trädgårdsar- 
betarne såsom ett möjligt botemedel mot de dåliga lönerna.

Upphörandet af konkurrensen genom fängelsearbetet 
påyrkades af snickarne och tapetserarne.

Bagarne önskade att endast den som kan förete betyg 
öfver genomgången lärokurs skulle i arbete antagas, på det 
den skickligare arbetaren må få företräde framför den oskicklige.

Bleckslagarne fäste uppmärksamheten på önskvärdheten 
af det inhemska arbetets befrämjande.

Murarne påpekade att de inhemska arbetarene borde 
erhålla arbete framom utländingarne, och de i Helsingfors 
bosatta framom de tillfälligsvis hit flyttande. För hvarje 
här icke skatteskrifven arbetare borde en viss afgift af ar- 
betsgifvarne erläggas till en gemensam kassa. Afgiften för 
utländingar borde vara dubbelt högre än för de inhemska 
arbetarne. Härigenom hoppades man kunna minska den starka 
tillströmningen af främmande arbetare, hvilka på ett oskä
ligt sätt nedtrycka lönen och derigenom försvåra de här 
bosatta arbetarnes utkomst.

Skomakarne uttalade den förhoppning, att större enighet 
dem emellan måtte blifva rådande, så att de kunde förbättra 
sin ställning.
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Smederne klagade öfver att vid flera större industriella 
inrättningar de lägre arbetsledareplatserna anförtrotts åt på 
dryckenskap begifne personer, hvilka till arbetsgifvarnes och 
de bättre arbetarnes skada, genom mutor förmås att med 
högre lön och andra fördelar gynna oordentligt folk.

Stenhuggeri-utarbetarne klaga öfver att de ofta gå 
sin lön förlustig genom att arbeten anförtros åt okända entre
prenörer, hvilka bedraga arbetarne. Då det finnes inhemske 
stenhuggare nog, borde utländingar ej hitreqvireras.

Tapetserarne önskade upphörandet af den konkurrens, 
som uppstår genom att icke yrkesmän utföra tapetserare- 
arbete.

Trädgårdsarbetarne framhöllo önskvärdheten af att en 
understödskassa skulle fås till stånd för de gamla bland dem.

Statistikkomitén är öfvertygad om att Arbetareförenin
gen skall finna medel och utvägar att kraftigt verka för 
flera af ofvanstående fullt berättigade önskningsmåls för
verkligande.

Helsingfors d. 15 Februari 1887.
Rich. Hindström. A. Lönnroos.

J. Pehkonen.
V. v. Wright,

Beskattning af arbetare från andra orter. Från den för 
frågans handläggning nedsatta komitén inlemnades till må- 
nadsmötet den 29 Juli en så lydande skrifvelse:

Utskottsbetänkande i fråga om 
beskattning af å andra orter hemma
hörande arbetare, som för tillfällig ar
betsförtjenst uppehålla sig i Helsingfors.

Sedan Helsingfors Arbetareförening, för vinnande af när
mare utredning, hänskjutit denna, bland arbetarne så ifrigt 
diskuterade, vigtiga fråga till föreningens komité för besva
rande af Industristyrelsens cirkulär af d. 8 Juli 1885, får 
komitén afgifva följande betänkande:
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Ehuru inom komitén framlades olika förslag om att ge
nom beskattning afhålla arbetarne från att för tillfällig ar- 
betsförtjenst under längre eller kortare tid slå sig ned i Hel
singfors, och derunder konkurrera med de här bosatte arbe
tarne, vann intet af dem någon anslutning, emedan de an- 
sågos ogenomförbara och opraktiska.

Mot företaget, att pålägga de ifrågavarande arbetarne 
en låg beskattning, hvars ändamål angafs vara mindre att 
hämma inflyttningen, än att tillföra stadskassan en inkomst, 
anfördes att omgångerna vid skattens indrifvande blefve så 
stora, att de icke skulle stå i något rimligt förhållande till 
inkomsten. Att åter pålägga en så hög skatt, att dess ut
görande från orten afhölle arbetssökande, ansågs medföra 
våda både för hufvudstadens utveckling, som ju väsendtligen 
är beroende af tillgången på arbetskraft, och för arbetarne 
sjelfva, hvilka här erbjudas förtjenst, som på andra håll ej 
står att få.

Huru man än tänker sig skattens indrifvande, faller det 
sig besvärligt. Om skatten skulle erläggas till Poliskamma
ren straxt vid ankomsten till orten, uppstår den svårighet, 
att många arbetare vid hitflyttningen ej ega erforderliga pen
ningar; många anmäla sig alls ej hos polisen och kunde 
sålunda undgå beskattningen, hvilket allt skulle medföra högst 
kännbara olägenheter. Skulle skatten åter uppbäras, sen den 
skattskyldige vistats någon tid härstädes, så komme det an
tagligen i många fall att visa sig ogörligt att anträffa den 
betalningsskyldige, som då flere gånger kunde hafva bytt om 
arbetsgifvare, ja t. o. m. vara från orten bortrest. Att åter i 
enhvars lagliga hemort söka indrifva skatten skulle medföra 
så många besvärligheter, att myndigheterna ej underkastade 
sig dem.

Mot hela idén att hufvudstaden underkastade här till
fälligtvis sig uppehållande arbetare beskattning anfördes, att 
detta lätt kunde ge landskommunen anledning att beskatta 
stadsarbetare, som på landet utförde der förekommande arbe
ten, hvilket komme att medföra svåra trakasserier.
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Det vigtigaste skälet mot den föreslagna beskattningen 
förefinnes emellertid i gällande lagstadganden, hvilka icke 
medgifva någon annan beskattning än den, som enhvar på
lägges i sin hemort.

Vid komiténs behandling af ifrågavarande ärende brag- 
tes äfven till tals frågan om att staten vid utförandet af till
fälliga arbeten, använder främmande arbetskraft, hvilket isyn
nerhet under nu rådande tryckta tider ökar svårigheterna för 
våra egna arbetare. Detta missförhållande anser komitén att 
Arbetareföreningen borde söka få afhjelpt.

Sammanfattande sin afsigt föreslår komitén

att arbetare, hvilka från andra orter inom 
landet komma hit för att söka tillfällig arbets- 
förtjenst, icke böra beskattas, samt

att Arbetareföreningen ville vända sig till 
landets regering med anhållan om, att för ut
förandet af tillfälliga allmänna arbeten, i främ
sta rummet och så mycket som möjligt, inhem
ska arbetare användas, om de ega samma arbets
skicklighet och duglighet som de utländska arbe- 
tarne.

Helsingfors d. 1 Augusti 1886.

A komiténs vägnar:
V. v. Wright.

A. Järvenpää.

Frågan hänsköts till månadsmötet den 19 September, 
då den ytterligare bordlädes och först vid månadsmötet den 
31 Okt. beslöts godkänna betänkandet samt bemyndiga di
rektionen att uppsätta den föreslagna skrifvelsen till styrelsen. 
Direktionen öfverlemnade vid mötet den 9 Nov. åt hrr K. V. 
Bergman, P. W. Grahn och V. Holmberg att uppsätta förslag 
härtill, och i afvaktan härpå står frågan tills vidare öppen.

Biblioteket, som äfven under detta år förvaltats af ing. 
R. Hindström, har för utlåning varit öppet måndagar och
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fredagar kl. 7—9 e. m. Öfver boklånens antal m. m. har
bibliotekarien afgifvit följande redogörelse:

Boklån. Svenska.! Finska.
„ Under 1886 har från Arbetare-

föreningens Bibliotek i staden
utgifvits ....................................1,986 1,546 440

Föreningens Bibliotek i Gammel-
staden .................................... 392 308 84

Tillsammans 2,376 1,854 524

Biblioteket i staden har under året ökats med 47 arbe
ten, men då för detta år måste afskrifvas 21 arbeten, såsom 
på obekant sätt förkomna, qvarstår 26 såsom årets ökning 
af Biblioteket.

Biblioteket i Gammelstaden har förökats med 28 arbeten, 
hvadan sålunda hela biblioteket innehåller:

Arbeten.
i staden.........................................1,579
i Gammelstaden............................... 333

Svenska. Finska.
1,176 403

204 129
1,380 532Tillsammans 1,912

Helsingfors i Januari 1887.

Bibliotekarien".

' Direktionen. I enlighet med föreskriften i § 22 af för
eningens stadgar utsagos vid månadsmötet den 10 Jan. ge
nom öppen omröstning 15 kandidater i och för val af direk- 
tionsmedlemmar i stället för de i tur afgående K. V. Berg
man, Stenhuggare, R. Hindström, Ingeniör, J. Th. Lager- 
bohm, Fabrikant, V. Pettersson, Faktor, A. Theman, Garf- 
varemästare.

Vid årsmötet den 7 Mars, då valet förrättades, utsågos 
till direktionsmedlemmar R. Hindström, Ingeniör (132 röster),
K. V. Bergman, Stenhuggare (117 röster), J. Th. Lagerbohm, 
Fabrikant (114 röster), V. Pettersson, Faktor (96 röster), J. 
Pehkonen, Typograf (79 röster).
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På kallelse af äldste ledamoten i direktionen, Fabri
kant J. Th. Lagerbohm, sammanträdde den 10 Mars de från 
senaste år qvarstående ledamöterne Fabrikanten V. v. Wright, 
Bundtmakeriarbetaren Aug. Lundqvist, Vide- och rottings- 
arbetaren J. Höilund, Maskinmästaren E. Nordling och Verk
mästaren G. A. Sjöblom samt de vid årsmötet nyvalde leda
möterne i densamma i och för val af funktionärer och utsågs 
dervid genom val med slutna sedlar till ordförande Fabri
kanten V. v. Wright och till viceordförande Bundtmakeri
arbetaren Aug. Lundqvist. Med anledning af J. Th. Lager- 
bohms den 21 April 'inträffade död beslöts vid sammanträdet 
den 22 April uppmana arbetareföreningens medlemmar att i 
sorgetåget deltaga samt att nedlägga en krans på den aflid- 
nes graf. Till den genom dödsfallet lediga platsen i direk
tionen utsågos vid månadsmötet den 26 April kandidater. 
Den 10 Maj förlorade direktionen åter en medlem genom 
Verkmästaren G. A. Sjöbloms timade frånfälle. I sorge
tåget deltogo största delen af föreningens funktionärer.

Vid månadsmötet den 23 Maj anhöll Vide- och rottings
arbetaren J. Höilund af hittills oförklarlig anledning att vara 
befriad från uppdraget att tillhöra Arbetareföreningens di
rektion.

Denna anhållan måste naturligtvis beviljas och direk
tionen stod sålunda förminskad med tre medlemmar af sin 
numerär.

Vid månadsmötet den 6 Juni förrättades val i aflidne 
Lagerbohms ställe och utsågs dertill kopparslageriarbetaren 
P. W. Grahn. Enligt stadgarna utsågs vid månadsmötet den 
6 Juni 6 kandidater i stället för aflidne Sjöblom och afgångne 
Höilund.

Vid månadsmötet den 11 Juli försiggick sist och slutli
gen kompletteringsval för direktionen och utsågos till med
lemmar deri Holmberg, V., bleckslageriarbetare och Lind
roth, K„ mekanisk arbetare.

Direktionen var sålunda återigen fulltalig och någon 
vidare förändring försiggick ej under året.
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Fjorton olika personer hafva sålunda under året suttit uti 
direktionen. Kasta vi en blick på sammanträdena, finna vi 
att deras antal har utgjort, fördeladt på de olika månaderna, 
sålunda: Jan. 3, Febr. 3, Mars 5, Apr. 4, Maj 3, Juni 4, 
Juli 2, Aug. 3, Sept. 1, Okt. 3, Nov. 2, Dec. 2 eller summa 
35. Jemföres antalet gånger, som hvarje medlem närvarit 
vid sammanträdena, få vi följande siffror: v. Wright, 34 ggr, 
Lundqvist, 31, Nordling 30, Bergman 27, Pehkonen 26 (invald 
på årsmötet), Pettersson 24, Hindström 21, Höilund 16, (afgick 
23 Maj), Grahn 15, (invald 6 Juni), Lagerbohm 12, (död 21 
April), Holmberg 8, (invald 11 Juli), Sjöblom 7, (död 10 Maj), 
Lindroth 6, (invald 11 Juli), Théman 4, (afgick vid års
mötet).

Festbestyrelseii. „Om sin verksamhet under innevarande 
årets tvenne första månader får den nu afgående festbesty- 
relsen till direktionen afgifva följande redogörelse:

D. 31 Januari föranstaltades i Studenthuset ett afton- 
samqväm, vid hvilket medverkade musikerne vid härvarande 
konsertorkester hrr Jung och Hutschenreuter, deklamatorn 
hr A. F. Westermarck och den Gyllströmska barnqvintetten, 
hvarförutom föreningens sångkör utförde sång. Samqvämet 
slutades med dans. Biljetter till detsamma hade sålts åt 
155 föreningsmedlemmar och 328 utom föreningen stående 
personer.

D. 14 Februari arrangerades, likaledes i Studenthuset, 
en folkkonsert, hvarvid bestyrelsen lyckades erhålla benäget 
biträde af fröknarna Lydia Wessler och Kaarola Avellan, 
medlemmen vid härvarande konsertorkester musikern hr K. 
Köhler och jernvägsarbetarnes musikkapell. Programmets se
nare del upptogs af konsertstycket „Om Vinterqväll“, soli 
och körer af A. F. Lindblad, hvarvid solopartierna utfördes 
af fröken Lydia Wessler och litografen hr A. Engström samt 
accompagnementet af musikern hr F. Könni. Till konserten 
såldes inalles 472 inträdesbiljetter.

Till årsmötet erhöll bestyrelsen af direktionen i upp
drag att arrangera om program för den icke officiella delen. 
Bestyrelsen lyckades då erhålla snickaregesällernes m. fl:s
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musikkapell att utföra musik, hvarjemte föreningens numera 
betydligt decimerade sångkör utförde sång. Till sist före
kom dans, som fortgick ända till kl. 11 på aftonen. Samt
liga kostnader för årsmötet bestriddes af direktionen.

D. 20 Februari anmälde föreningens sångledare herr 
K. G. Sjöblom för bestyrelsen, att han till följd af andra 
göromål efter d. 1 Mars blir förhindrad att framdeles inöfva 
och leda föreningens sångkör. Då festbestyrelsens verksam
hetsperiod äfven utgick med Februari månad, ansåg besty
relsen sig icke böra göra annat än om dirigentens afgång 
meddela åt direktionen.

Såsom i berättelsen för år 1885 meddelas, hade besty
relsen d. 31 December 1885 i sin kassa en balans om 108 
mk 88 penni. Bestyrelsen hoppades då att genom nöjen 
under Januari och Februari månader kunna betäcka denna 
balans. Dessa förhoppningar ha emellertid delvis blifvit gäc
kade, så att en brist om 22 mk 23 penni för närvarande 
förefinnes.

Med smärta nödgas bestyrelsen äfven meddela, att en 
af dess medlemmar, målaren G. Holmberg, hvilken af direk
tionen vid årets början hade utsetts till bestyrelsen, icke 
allenast uraktlåtit att till årets slut deltaga i bestyrelsens 
samarbete, utan äfven ännu dertill försummat att till besty
relsens skattmästare herr W. Brandstake inleverera de medel, 
inalles uppgående till 76 mark, hvilka han såsom bestyrelse- 
medlem uppburit vid särskilda af bestyrelsen för föreningen 
föranstaltade nöjen. Oaktadt upprepade påminnelser har hr 
G. Holmberg ej kunnat förmås att inleverera medlen, hvarför 
desamma nu såsom utestående fordran upptagas i kassa- 
redovisningen.

Festbestyrelsens kassaställning framgår för öfrigt från 
kassörens redovisning, hvilken han i sinom tid skall inlemna 
till direktionen.

Helsingfors den 14 Mars 1886.

A den afgående festbestyrelsens vägnar:
Berndt Grönliind“.
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„Berättelse afgifven af den efter årsmötet valda fest
bestyrelsen: „Enligt protokollsutdrag af den 10 Mars 1886 
hade direktionen, enligt stadgarna, för sin del till leda
möter i festbestyrelsen utsett herrar studeranden B. Lind
gren, litografen A. Engström, verkföraren E. Sahlman och 
litografen W. Brandstake; sedan herr Brandstake afsagt sig 
uppdraget inkallades i hans ställe vid direktionsmötet den 
16 Mars herr kontoristen C. Göhle j:r. Desse inkallade 
ytterligare hrr studeranden E. Henriksson, kontorist K. Holm
berg, provisor F. Skippari och typograf O. Lindstedt. På 
festbestyrelsens konstituerande möte den 18 Mars valdes föl
jande funktionärer: till ordförande hr B. Lindgren, till vice- 
ordförande hr A. Engström, till kassör hr C. Göhle j:r samt 
till sekreterare hr K. Holmberg.

Under året hafva uti bestyrelsens sammansättning föl
jande förändringar inträffat:

Den 5:te Augusti inlemnade ordföranden en skrifvelse 
till direktionen, deri han uttalade sitt missnöje öfver den 
kontroll direktionen utöfvade vid alla af festbestyrelsen ar
rangerade nöjen, specielt vid Stockholmsresan, samt utbad 
sig för framtiden om ändring deri. Då sådan af direktionen 
förkastades, ansågo sig hrr B. Lindgren, F. Skippari, A. Eng
ström och K. Holmberg icke mera kunna tillhöra bestyrelsen. 
I de afgåendes ställe invaldes: af direktionen hrr ingeniören 
S. Tammelander och kontoristen F. Ekman, af de i festbesty
relsen qvarvarande, hrr auktionsmäklaren A. Åkerberg, konto
risten W. Lagerberg samt i stället för kontoristen F. Ekman, 
som afsade sig uppdraget, hr kontorsföreståndaren V. Wester
lund. Funktionärsvalen inom bestyrelsen utföllo sålunda: hr 
S. Tammelander, ordförande, hr O. Lindstedt, viceordförande, 
hr C. Göhle j:r, kassör, samt hr W. Lagerberg, sekreterare.

Bestyrelsens första verksamhet var att anskaffa en sång
ledare, för att åter erhålla egen sångkör, ty den förut exi
sterade sångkören var upplöst.

På mötet den 30 Mars antogs till sångledare hr A. 
Tavaststjerna. Dock skulle han under 2 månaders tid sköta 
tj ensten på prof. Han visade sig äfven snart icke vara lämp
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lig för sysslan samt tog afsked från denna befattning. Sång
föreningen upplöstes åter under sommaren. Den 1 Aug. 
lyckades bestyrelsen till sångledare erhålla hr arkitekten B. 
Blomkwist, som sedan dess med ospard möda och varmt 
intresse ledt sången och sångöfningarna.

Den nu afgående festbestyrelsen har under året för
anstaltat följande nöjen:

Den 11 April anställdes i Studenthuset en folkkonsert 
med benäget biträde af fröken L. Wessler, hr 0. Köhler, 
skådespelaren Sala, hr Merikanto och Jernvägsarbetarnes mu
sikförening. Till konserten såldes 768 biljetter.

Den 16 Maj. Folkkonsert i Studenthuset; dervid med
verkade hr Hj. Agardh, fröken A. Salin, hrr P. Sachse, Ad. 
Lindfors, Krohn och Merikanto jemte F. B. K:s musikkår. 
Till konserten såldes 506 biljetter.

Den 27 Juni anställdes utfärd till Degerö, dit 2:ne 
ångbåtar från kl. 11 f. m. förde deltagare. Samlingen skedde 
på Degerö hemmans rymliga och natursköna äng, hvarest 
musik utfördes af snickareföreningens musikkår, Gyllströmska 
barnqvintetten samt Arabia musikförening. Under dagens 
lopp anställdes kapplöpning med priser, målskjutning, dans, 
täflingslekar, af hr Forsbäck gjorda stora luftballonger upp
sändes samt ett akrobatsällskaps prestationer åsågos med stort 
intresse. I utfärden deltogo 249 personer.

Den 20 Juli. Lustfärd till Stockholm. Denna lustresa, 
ursprungligen ämnad en vecka tidigare, men genom krångel 
och bråk af ångbåtsagenten här fördröjd, blef dock slutligen 
utaf. Det var ett vågadt företag, som bestyrelsen åtagit sig, 
då blott kostnaderna för båten stego till c. 4,000 mk. Men 
intresset för företaget var allmänt och snart blef garanti
summan fulltecknad.

Den 20 Juli lade ångbåten v. Döbeln ut från H:fors 
hamn, fylld af en glad och skådelysten passagerareskara. 
Ett flertal hade aldrig sett den stolta Mälarestaden förut och 
fröjdade sig nu att på så billiga vilkor få sin önskan upp
fylld. Ett allmänt erkännande rönte ångbåtens tillmötes
gående och glade kapten Hedman af resenärerne.

2
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Den 12 Sept. Folknöje i Kaisaniemi till förmån för 
H:fors allmänna sjuk- och begrafningshjelpskassa. Bestyrel- 
sen hade af F. B. K:s festbestyrelse erhållit tillåtelse att an
vända deras dekorationer på platsen och kunde derigenom 
våga försöket. Dagen inföll, solig och varm. Snart fylldes 
planen och parken af en folkmassa af c. 2,800 personer. Ny
lands och Tavastehus bataljoners musikkårer utförde konsert- 
och dansmusik. Tivoli-nöjen, ss. Kasperteater, trolleriföreställ
ningar, karoussell, museum, kraftprofvare, knifkastning, dans 
m. m. förnöjde publiken. Äfven kapprodd anställdes, deri 
roddlag från F. B. K., Roddklubben samt från Gardets och 
Nylands bataljoner deltogo. Första priset i första kategorin, 
ett dyrbart dryckeshorn, tillföll båtlaget inom släcknings- 
divisionens IV kompani. Första priset i andra kategorin, en 
alfenid ölseidel, tillföll hr Christiansens roddlag inom Rodd
klubben. (Dessa pris utdelades på vilkor, att af segervinnarene 
tagas 3 ggr å rad, för att blifva deras egendom). Ett pen- 
ningepris, 25 mk, tillföll fältväbel Eriksons roddlag från Ny
lands bataljon. Ett briljant fyrverkeri och illumination af 
parken afslutade festen.

Den 17 Oktober anställdes en folkkonsert samt derefter 
en timme senare en soirée, hvardera i Studenthuset. Arb.- 
fören. nybildade sångkör uppträdde dervid för första gången. 
Vidare medverkande voro: F. B. K:s musikförening, som ut
förde konsertmusik, hr A. Jung, konsert för violin, fröken 
Gerda Grönberg, solosång, hr E. Wilhelmsson, deklamation, 
samt lille Arthur, som förtjuste publiken med sitt hurtiga piano
spel. Till konserten såldes 846 biljetter samt till soiréen 420.

Den 28 November tillställdes i Societetshussalongen en 
soirée med benäget biträde af fröken A. Salin, hrr Köhler 
och Weckman samt sångkören. 406 personer löste biljetter 
till soiréen.

Den 12 December blef en folkkonsert i Studenthuset 
arrangerad. Härvid biträdde sångkören, fröken L. Wessler, 
hrr Hj. Agardh och O. Köhler. Konserten var besökt af 448 
personer.
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Den 26 Dec. anställdes en soirée i Studenthuset, der- 
vid dansen tråddes med lif och lust. Hr I. Riego deklamerade 
några välvalda stycken, magister 0. Palmroos spelade violinsolo 
med färdighet och värme samt sångföreningen utförde sång. 
478 personer besökte soiréen.

Utom dessa uppräknade nöjen har ännu å förenings
lokalen arrangerats afgiftsfria aftonsamqväm, endast för för
eningsmedlemmar, d. 26 Mars, 26 April samt 19 December. 
Vid dessa aftonsamqväm har förekommit sång, deklamation, 
musik och dans.

Till slut får festbestyrelsen framföra sin uppriktiga tack
sägelse till Utskänkningsbolaget, som äfven detta år bidragit 
med 100 mk vid hvarje folkkonsert, till hr kapellmästar 
Kajanus, som välvilligt tillåtit medlemmar af orkestern med
verka vid föreningens nöjen och till alla de personer, som 
på ett eller annat sätt biträdt vid af festbestyrelsen arrange
rade nöjen.

Helsingfors d. 31 December 1886.
Festbestyrelsen.

„Pinsba arbetets gynnare14. Vid månadsmötet den 28 Mars 
föreslogs af Bleckslageriarbetaren V. Holmberg till diskussion, 
huruvida ej från Arbetareföreningens sida något borde göras 
i likhet med det i Tavastehus bildade sällskapet med ofvan- 
stående namn. Då frågan var alldeles ny, ansåg sig mötet 
icke kunna omedelbart till diskussion upptaga densamma, 
utan uppdrogs åt direktionen att utse en komité af 5 personer, 
för att förbereda ärendet. På grund häraf utsåg direktio
nen vid sammanträdet den 10 April härtill följande perso
ner: Almberg, A., Lektor, Grahn, P. W., Kopparslageriarb., 
Holmberg, V., Bleckslageriarb., Lindroth, K., Mek. arb., Olan
der, O., Skräddarmästare och till suppleant Lönnroos, A., 
Sadelmakeriarb. Denna komité inlemnade vid månadsmötet 
den 23 Maj följande betänkande.

„Till Helsingfors Arbetareförening.
Den komité, som Helsingfors Arbetareförening tillsatt 

för att afgifva betänkande öfver befordrandet af inhemska
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industriprodukters afsättning har, efter att hafva tagit denna 
fråga under ompröfning, härmed äran afgifva följande ut
låtande :

Om det öfverhufvudtaget tillkomme alla medborgare att 
varmt intressera sig för höjandet af vår inhemska industri, 
då ju därigenom vårt folks ekonomiska välstånd väsendtligen 
befrämjas, så borde man kunna vänta sig ett sådant intresse 
särskildt hos den arbetande klassen. Ty klart är, att ju 
mera den inhemska industrin utvecklas, ju mera blomstrande 
den blir, desto större utsigt och säkerhet hafva äfven arbe- 
tarene, som äro anstälde i denna industris tjänst, att erhålla 
tillräckligt arbete och bättre arbetslöner. Redan arbetarenes 
egen fördel bjuder dem således att på allt sätt gynna den 
inhemska industrin och afsättningen af dess produkter, att 
icke tala om den fosterländska pligt dertill, som de i likhet 
med alla öfriga medborgare i detta afseende hafva. Det är 
således alldeles i sin ordning, att Helsingfors Arbetareföre
ning riktat sin uppmärksamhet på denna vigtiga angelägenhet.

Hvad sedan beträffar den frågan, på hvad sätt åtgången 
af inhemska industrialster bäst kunde befrämjas, så är svaret 
härpå icke svårt att afgifva. Det bästa och verksammaste 
medlet dertill är naturligtvis det, att den inhemska industrins 
produkter i så stor mängd som möjligt köpas. Ty ju större 
efterfrågan de hafva, desto bättre och billigare blifva de, de
sto högre utvecklas vår industri. Under våra nuvarande 
förhållanden torde dessutom detta medel vara måhända det 
enda möjliga, som kan komma i fråga, derest man nemligen 
vill ernå några verkliga resultater i ifrågavarande afseende.

Men lika enkelt som detta medel å ena sidan förefaller, 
lika svårt är detta dock å andra sidan betraktadt. Det är 
nog lätt att råda: „köp endast inhemska varor“, men när 
detta råd i verkligheten skall följas, ter sig saken redan 
svårare. Kändt är, att många utländska varor — af lätt 
begripliga skäl, hvilka det icke torde vara nödigt att här 
närmare framhålla — äro billigare och ofta äfven prydligare 
än våra egna inhemska. Att de i dess ställe mången gång 
äro svagare och mindre hållbara än dessa, är något, som de



21

flesta köpare icke vilja beakta. Fås varan blott för billigt 
pris och ser den ut att vara grann eller smakfull, så der- 
med väl.

Denna inrotade ovana borde således af den köpande 
allmänheten afläggas, däri består hufvudsaken. Men dertill 
fordras kraftig vilja och beredvillighet att göra några upp
offringar, dertill fordras framför allt patriotiskt intresse.

För väckandet af detta intresse anser komitén en sär- 
skildt, enkom för ofvannämnda ändamål bildad förening nö
dig. Komitén hyser nemligen den åsigten, att associations- 
andan i denna fråga, liksom i så många andra i vårt tide- 
hvarf, skall kunna åstadkomma det som för några enskilde, 
om än aldrig så enthusiasmerade, städse skall blifva svårt, 
om ej omöjligt: „Med förenade krafter“ vare således lösen 
för sträfvandet att skydda och befrämja den inhemska indu
strin, såsom för andra fosterländska företag.

En sådan förening existerar också redan. I Tavaste- 
hus har, med regeringens tillstånd, bildats ett sällskap „för 
gynnarene af det finska arbetet", hvars ändamål är „att få 
det inhemska arbetet och produkterna deraf i användning så 
mycket som möjligt". På hvad sätt sällskapet sträfvar att 
ernå detta ändamål och huru det för öfrigt ernar organisera 
sig, framgår ur dess stadgar, hvilka biläggas detta komiténs 
utlåtande. Enligt komiténs tanke, äro dessa stadgar, hvilka 
den underkastat sin granskning, väl affattade och har komi
tén för sin del icke haft något att emot desamma anmärka.

På grund häraf får komitén äran föreslå:
l:o) att medlemmarne af Helsingfors Arbetareförening

mangrannt inginge i „Gynnarenes jaf det finska arbetet säll
skap";

2:o) att Helsingfors Arbetareförening i en till härvarande 
handtverks- och fabriksförening äfvensom till alla Arbetare
föreningar i landet afgående skrifvelse uppmanade äfven des
sas medlemmar att ansluta sig till nämnda sällskap;

3:o) att föreningens medlemmar skulle försöka få äfven 
utom föreningen stående personer, i främsta rummet till 
arbetare, men äfven till andra samhällsklasser hörande, att
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i så stor mängd som möjligt låta inskrifva sig i ofvanämnda 
sällskap; samt

4:o) att Helsingfors Arbetareförening genom sin ord
förande, som borde utses till en af sällskapets ombudsmän 
här i hufvudstaden, skulle träda i korrespondens med Besty
relsen för „Gynnarenes af det finska arbetet sällskap“ i Ta- 
vastehus, anhållande att af denna få närmare upplysningar 
om beskaffenheten af de åtgärder, hvilka för ernåendet af 
sällskapets syftemål borde vidtagas

Med anledning häraf upplyste Fabrikanten v. Wright 
att han ej vore i tillfälle antaga den föreslagna ombudsmans- 
befattningen, men föreslog att komiténs betänkande skulle 
sändas till nämde sällskaps styrelse i Tavastehus i och för 
erhållande af dennas utlåtande om detsamma, samt att för 
öfrigt öfverlemna åt direktionen ärendets vidare handläggning, 
hvilket af mötet godkändes. Vid direktionens sammanträde 
den 28 Juni upplästes ett från nämnde sällskaps styrelse 
anländt bref med anhållan att Arbetareföreningen skulle sända 
någon representant till ett i Tavastehus den 3 Juli försig
gående allmänt möte för öfverläggning om ordnandet af verk
samheten i sällskapets syfte, hvilket direktionen dock ansåg 
sig ej kunna göra. Från sällskapets styrelse hade anländt 
en så lydande skrifvelse:

„Till Helsingfors Arbetareförening.
Sedan föreningen „Finska arbetets gynnare11 härstädes 

slutligen konstituerat sig, äro vi i tillfälle att besvara Ar
betareföreningens ärade bref af den 18 juni. Då vårt säll
skaps idé och syftemål för mången på vår egen ort varit 
dunkla, till och med till den grad, att en tidning företagit 
sig att offentligen motarbeta detsamma, gläder det oss så 
mycket mera, att ett så betydande sällskap som Helsingfors 
Arbetareförening, genast uppfattat vår sak och vidtagit åt
gärder för understödjandet af densamma.

Angående den af Arbetareföreningen nedsatta komiténs 
förslag få vi enligt Föreningens önskan af gifva följande ut
låtande :
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l:sta momentet godkänna vi med tacksamhet.
Angående mom. 2 äro vi öfvertygade, att saken får 

bättre fart, om arbetareföreningen vänder sig med ett cirku
lär till de däri nämda föreningarna. Vi vilja dock nämna, 
att medlemmen i bestyrelsen för „Finska arbetets gynnare41, 
fabrikör J. Nissinen, såsom varande ordförande i Helsingfors 
Handtverks- och Fabriksförening, lofvat taga saken där
städes till tals. Senare, sedan vi erhållit svar å ett till tid
ningarnas redaktioner kringsändt cirkulär, ärna också vi med 
en rundskrifvelse vända oss jämväl till arbetare- samt handt- 
värks- och fabriksföreningarna i landet. Edert cirkulär skulle 
således hinna bana väg för denna skrifvelse.

Mom. 3 godkändes.
Med anledning af mom. 4 få vi meddela, att då det 

visat sig finnas vänner af det inhemska arbetet äfven inom 
andra föreningar i hufvudstaden, det vore fördelaktigt, om 
t. ex. de af Arbetareföreningen, Handtverks- och Fabriks
föreningen samt den Finska bildningscirkeln valde ombuds
männen för vårt sällskap skulle träda i förbindelse sinsemel
lan och välja en gemensam hufvudombudsman för Helsing
fors, hvilken vore ordförande såväl i ombudsmannanämden 
som vid gemensamma möten af Finska arbetets gynnare på 
orten och hvilken skulle förmedla brefvexlingen med oss. 
Sålunda kunde arbetet blifva mera likformigt, och vännerne 
af inhemskt arbete på den ena eller andra orten skulle icke, 
främmande för hvarandra, tillfälligtvis råka i onyttig konkur
rens eller vidtaga stridiga åtgärder, utan en sund arbetets 
fördelning kunde med tiden komma till stånd.

Tavastehus den 24 September 1886.
A bestyrelsens för Finska arbetets gynnare vägnar: 

Arvid Genetz.
O. A. F. Lönnbohm44,

hvilken skrifvelse föredrogs vid månadsmötet d. 31 Okt. hvarvid 
föreningen fattade det beslut, att för öfverläggning om frågan 
utlysa ett möte, deri äfven utom föreningen stående personer
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skulle inbjudas att deltaga. Detta sammankallades den 14 
November kl. 5 e. m. i kemiska laboratoriets hörsal. Mötet, 
som var besökt af 150—200 personer, enades efter en par 
timmars liflig öfverläggning, hvari kommunalrådet Meurman, 
fabrikanterne v. Wright, Nissinen, redaktör Löfgren, lektor 
Göös m. fl. deltogo, om ett af Arbetareföreningens ordförande 
framstäldt förslag:

„aft åt en af mötet utsedd komité uppdraga:
a) att på grundvalen af sällskapets Finska 

arbetets gynnares stadgar utarbeta förslag om 
ordnandet af detta sällskaps verksamhet i Hel
singfors;

b) att framlägga listor för anteckning af 
medlemmar i sällskapet;

c) att sammankalla de å listorna antecknade 
personerna för att öfverlägga och besluta om 
komiterades förslag“.

Till medlemmar i denna komité utsågs hrr lektor K. 
Göös, fabrikanten J. Nissinen, arkitekt J. Stenbäck, bleck- 
slageriarbetaren V. Holmberg och handl. R. Lång.

Folkeliga föredrag. Om de folkeliga föreläsningarna i 
Helsingfors vårterminen 1886 har Arbetareföreningens, af fa
brikanten V. v. Wright, ordförande, ingeniören R. Hindström, 
linjeraren A. Järvenpää, magistern P. Nordmann och profes
sorn, friherre E. G. Palmen bestående föreläsningskomité 
för läseåret 1885—86 afgifvit följande d. 15 Maj 1886 date
rade redogörelse:

Till Direktionen för Helsingfors Arbetareförening.

Då erfarenheten, såväl här, som i utlandet visat, att 
åhörarenes antal vid de för arbetarne afsedda föreläsningar 
starkt minskas, om föreläsningarna hållas senare på våren, 
bestämde sig komitén för att låta föreläsningsverksamheten 
vidtaga redan d. 4:de Februari, och utfärdade, sedan det lyc
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kats komitén att öfvervinna svårigheten vid erhållandet af 
föreläsare, följande upprop:

Till Helsingfors Arbetare.
Meddelande om Folkeliga föreläsningar 

vårterminen 1886.

Redan trenne gånger hafva folkeliga föreläsningar un
der de senaste åren bragts å bane för Helsingfors arbetares 
räkning, och erfarenheten har visat, att ett ständigt växande 
antal åhörare begagnat sig af detta tillfälle till inhemtande 
af kunskaper. Med glädje har Helsingfors Arbetareförenings 
Föreläsningskomité således åter för denna vår anordnat lik
nande föreläsningskurser, till hvilkas bekostande stadsfull
mäktige äfven välvilligt gifvit ett särskildt anslag.

Ett oförutsedt hinder vållar, att komitén icke ännu denna 
gång, såsom beramadt var, fått någon dertill lämplig person 
att framställa arbetarebefolkningens ställning förr och nu i 
Finland samt annorstädes, ett ämne som tvifvelsutan för de 
fleste skulle varit kärkommet mera än många andra frågor. 
Men äfven sådana ämnen, som icke synas stå i omedelbar 
förbindelse med vårt dagliga lif, kunna vara af mycken be
tydelse för arbetarens ställning i samhället. Kännedom om 
vår egen kropp, bekantskapen med naturen omkring oss, 
främmande folkslags seder och förhållanden samt förgångna 
dagars händelser äro sådana ämnen, hvilka äro lärorika för 
hvarje tänkande menniska. Och man kan ej nog ofta in
skärpa, att kunskap är kraft, ja en bland de bästa krafter, 
som Gud förlänar menniskan.

Denna vårs föreläsningskurser komma att hållas enligt 
följande

Program:

Medicine doktor Matti Äyräpää föreläser hvarje söndag 
klockan 5 c. m. på linska språket i kemiska laboratoriets 
hörsal (Nikolaigatan n:o 3, andra våningen) om Lifvets vil
kor från helsolärans synpunkt, i följande ordning:
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Den 7 Februari Om luften.
JJ 14 JJ Om vattnet.
JJ 21 JJ Om ljus och värme.
JJ 28 »5 Om boningsrum och kläder.
JJ 7 Mars: Om födan.
JJ 14 JJ Om arbete, hvila och sinnesro.
JJ 21 JJ Om lifsvilkoren för olika åldrar.
>5 28 JJ Om skolornas helsoförhållanden.

Professor J. A. Palmén föreläser alla söndagar kl. 3
på dagen på svenska språket i universitets byggnadens tredje 
våning (ingång från Alexandersgatan) om ryggradsdjuren 
enligt följande plan:

Den 7 Februari: Om högre däggdjur.
JJ 14 JJ Om lägre däggdjur.
JJ 21 Om landtfoglar.
JJ 28 JJ Om sjöfoglar.
JJ 7 Mars: Om kräldjur.
JJ 14 JJ Om äskarne.
JJ 21 JJ Om ryggradsdjurens benbyggnad.
JJ 28 JJ Om ryggradsdjurens vandringar.

Professor J. Krohn föredrager alla torsdagar kl. 1/2 9 
e. m. i Arbetareföreningens lokal (Brunsgatan n:o 8) på fin
ska språket och i följande ordning om finska folkslag:

Den 4 Februari : Om folkens indelning.
JJ 11 JJ Om esterne.
JJ 18 JJ Om lapparne.
JJ 25 JJ Om Volgatraktens finnar.
JJ 4 Mars: Om permiska folket.
JJ 11 JJ Om ugriska folken.
JJ 18 JJ Om ungrarne.
JJ 25 JJ Återblick.

Magister W. T. Rosenqvist gifver alla tisdagar
e. m. på svenska språket i Arbetareföreningens lokal (Bruns
gatan n:o 8) skildringar ur reformationens historia enligt 
denna plan:
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Den 9 Februari: Om kristendomens utbredande.
,) 16 »J Om kyrkans inre utveckling.
J» 23 »1 Om Luthers barndom och ungdom.
M 2 Mars: Om Luthers första offentliga upp

trädande.
>5 9 »5 Om riksdagen i Worms.

16 » Om Luthers sista öden. Slutord.

Välkomna således till dessa föreläsningar I arbetare,
hvilka vilja begagna Edra få lediga stunder till inhemtande
af kunskaper och vetande. Föreläsningarna förutsätta icke 
några grundläggande kunskaper; enhvar kan åhöra dem, och 
den som vill regelbundet besöka dem skall finna, att mån
get ädelt frö äfven under fristunderna kan blifva utsådt, gro 
och komma till vext. Ingen må tveka att i sina arbetsklä
der komma till föreläsningarna; arbetet är menniskans ära.

Med nöje emottager komitén välvilliga anmärkningar 
till ledning för sig; de kunna riktas till Arbetareföreningens 
och föreläsningskomiténs ordförande, fabrikanten V. von Wright 
(Glogatan n:o 1), hvilken äfven vid behof står till tjenst med 
upplysningar om dessa föredrag.

Inträdesafgiften utgör för gången 15 penni; för arbetare
föreningens medlemmar är tillträdet fritt. I enlighet med 
en önskan, som uttalats från skilda håll, har tiden för före
läsningarna eftei' möjligheten utsatts till söndagen.

Helsingfors den 27 Januari 1886.

Helsingfors Arbetareförenings Föreläsningskomité.

Detta program spriddes i en upplaga af 5,900 exx, med 
tidningarna „Uusi Suometar*', «Hufvudstadsbladet" och «Folk
vännen".

I likhet med hvad tidigare varit fallet har komitén 
äfven nu, för att så mycket som möjligt göra föreläsningarna 
bekanta, hvarje föreläsningsdag i stadens samtliga tidningar 
låtit införa notiser om dem.
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Användandet af åskådningsmaterial, som i alla afseenden 
visat sig synnerligen nyttigt, har af komitén i största möj
liga utsträckning införts. Föreläsningarna i helsolära hafva 
sålunda förtydligats genom experimenter, de zoologiska före
läsningarna anknötos till förevisade djur, tagna ur universite
tets rika samlingar, hvilka dessutom efter hvarje föreläsnings 
slut under professor Palmens ledning gruppvis genomgingos, 
hvarvid åhörarene genom talrika frågors framställande på det 
otvetydigaste sätt lade sitt intresse i dagen.

Vid de etnografiska föredragen användes 8 st. stora 
kolorerade planscher, enkom därför utförda å dekorations- 
målar K. K. Hellstens atelier härstädes.

På komiténs därom gjorda framställning tillät befälet 
både för Nylands bataljon och Gardets bataljon uppslåendet 
af komiténs upprop i alla kaserner, och kommendören för 
Nylands bataljon, öfverste W. v. Krsemer, vände sig till Före- 
läsningskomitén med en embetsskrifvelse, deri han förklarade 
sig önska bereda underbefälet och manskapet vid bataljonen 
tillfälle att bivista de af komitén anordnade föredragen och 
anhöll derjämte om upplysningar, huruvida de värnepliktige 
kunde erhålla fritt tillträde, eller, om detta ej läte sig göra, 
nedsättning i inträdesafgiften. Med anledning häraf stälde 
komitén, dertill bemyndigad af Arbetareföreningens Direk
tion, till Bataljonskommendörens förfogande 20 st. inträdes
biljetter till hvarje föredrag för ett pris af 10 penni stycket, 
således mot 33 °/0 nedsättning.

Anslutande sig till Arbetareföreningens Direktion, ut
talade komitén i sitt svar det hopp, att soldaterne ej måtte 
kommenderas till föredragen, utan att åhörandet af dessa måtte 
uppfattas som en frivillig sak, hvaraf blott den kan draga 
full nytta, som drifves till föredragen af kunskapsbegär.

Biljetter utlemnades till bataljonen och komitén drog, 
såsom af det följande synes, försorg om kontrollerandet af 
det antal soldater, som åhörde föredragen.

Ahörareantalet har utgjort:
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Vid doktor M. Äyräpääs (finska) föredrag.
Fören.- Andra 
medl. pers.

Om luften......................................................46 174
Om vattnet......................................................22 169
Om ljus och värme 27 198
Om boningsrum och kläder....................... 31 139
Om födan......................................................31 158
Om arbete, föda och sinnesro...... 34 148
Om lifsvilkor för olika åldrar....................... 42 187
Om olika yrkens inverkan på helsan . , ■ 36_____ 149

Summa 269 1,322
däraf 56 värnepliktige, eller inalles 1,591 personer, utgörande
199 per föredrag.

Vid professor, friherre J. A. Palméns (svenska) föredrag.
Fören.- Andra
medl. pers.

Om högre däggdjur.................................... . 13 33
Om lägre däggdjur.................................... . 15 20
Om landfoglar.............................................. . 16 59
Om sjöfåglar.............................................. . 18 46
Om kräldjur................................................... . 16 33
Om fiskarna................................................... . 14 31
Om ryggradsdjurens vandringar . . . . . 13 21
Om ryggradsdjurens benbyggnad . . . . 11 39

Summa 116 282
däraf 20 värnepliktige, eller inalles 398 personer, utgörande 
i medeltal omkring SO per föredrag.

Vid professor J. Krohns (finska) föredrag.
Fören.-
medl.

Andra
pers.

Om folkens indelning . . ......................... 22 67
Om Esterna.......................... ......................... 26 66

Transport 48 133
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Fören.- Andra
medl. pers.

Transport 48 133
Om Lapparna.......................... .................... 26 79
Om Wolga traktens finnar . . .....................33 57
Om Permiska folken .... .................... 37 72
Om Ugriska folken . . . . .................... 26 58
Om Ungrarne.......................... .....................38 64

Summa 208 463
däraf 50 värnepliktige, eller inalles 671 personer, utgörande 
i medeltal omkring 96 personer per föredrag.

Vid magister W. T. Rosenqvists (svenska) föredrag,
Fören.-
medl.

Andra
pers.

Om kristendomens utbredande .... . 25 51
Om kyrkans inre utveckling..................... . 27 57
Om Luthers barndom och ungdom . . . . 31 67
Om Luthers första offentliga uppträdande . . 21 55
Om riksdagen i Worms............................... . 24 44
Om Luthers sista öden. Slutord . . . . 35 35

Summa 163 30Ö
däraf 16 värnepligtige, eller inalles 492 personer, utgörande 
i medeltal 82 personer per föredrag.

Hela antalet åhörare vid de 29 föredragen stiger så
lunda till 3,163 eller 109 i medeltal per föredrag mot 73 
sista terminen och 31 terminen derförinnan.

Det ekonomiska resultatet är följande:

Utgifter:
5,900 exx. meddelanden om föreläsningarna . . 181: 70
Föreläsarearvoden för 29 föreläsningar ä 30 mk 870: — 
Tryckning af föredragskomiténs redogörelse för vår-

och höstterminen 1885......................... . . 108: —
Vaktmästarearvode................................................... 10: —
Behållning.................................................................. 1,432: 27

Summa Fmk 2,601: 97
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Inkomster:
Behållning från 1885 .............................................. 547: 22
Försålda inträdes biljetter......................................... 354: 75
Anslag af «Föreningen för Konstfliten i Finland11 200: — 
D:o af Helsingfors stad . . . . . ■ , • • 1,500: —

Summa Fmk 2,601: 97

För Helsingfors Stadsfullmäktige och Föreningen för 
Konstfliten i Finland, hvilka beviljat komitén nödiga anslag, 
för stadens tidningar, hvilka verksamt understödt komiténs 
bemötanden, och för de Arbetareföreningens medlemmar, hvilka 
med anmärkningsvärdt tillmötesgående utan någon ersättning 
åtagit sig utdelningen och emottagandet af inträdesbiljetter, 
anhåller komitén att få aflägga sin uppriktigaste tacksamhet.

Helsingfors den 15 Maj 1886.
Rich. Hindström. E. G. Palmen. V. v. Wright.

Om de folkeliga föreläsningarna i Helsingfors höstter
minen 1886 har följande redogörelse inlemnats.

Till Direktionen för Helsingfors Arbetareförening!
Från Arbetareföreningens bestyrelse 

för folkeliga föredrags anordnande.
Genom protokollsutdrag af den 6 Maj innevarande år 

meddelades åt undertecknad Grönlund, att direktionen för 
Helsingfora arbetareförening till bestyrelse för folkeliga före- 
läsningarns för läseåret 18®6—1887 utsett professor frih. 
E. G. Palmén, ingeniör R. Hindström, magister P. Nordmann, 
linieraren A. Järvenpää, och studeranden B. Grönlund. Vid 
bestyrelsens konstituerande sammanträde den 23 i samma 
månad utsågos sedermera studeranden Grönlund att fungera 
som ordförande i bestyrelsen. Under den nu förflutna höst
terminen hafva från bestyrelsen afgått mag. P. Nordmann till 
följd af en utrikes resa samt linieraren A. Järvenpää till 
följd af enskilda orsaker, hvarför direktionen i deras ställe 
invalt mag. V. T. Rosenqvist och rörmästaren E. Broman.
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Sedan bestyrelsen för de folkeliga föredragen lyckats 
intressera lämpliga föredragare, lät den trycka en upplaga 
af 6,000 exemplar samt med stadsupplagan af tidningarna 
Hufvudstadsbladet, Arbetaren (i Folkvännen) och Työmies 
(i Uusi Suometar) samt äfven på annat sätt utsprida här bi- 
lagda på svenska och finska språken affattade program.

Till Helsingfors Arbetare.
Meddelande om folkeliga föredrag 

höstterminen 1886.

Bland de medel, hvilka Helsingfors Arbetareförening an
vänder för uppnående af sitt ändamål: den arbetande klassens 
förkofran i andligt och materielt hänseende, äro de folkeliga 
föredragen för arbetare bland de förnämsta. Allt från sin 
första början har föreningen äfven begagnat sig af detta 
medel och det med framgång, ty föredragen hafva blifvit allt 
talrikare besökta, hvilket åter utvisar att bildningsbehofvet 
ingalunda saknas hos våra arbetare, blott tillfälle till dess 
tillfredsställande erbjudes. Helsingfors stads representanter 
hafva i denna sak äfven på ett tillmötesgående och beröm- 
värdt sätt befrämjat Arbetareföreningens sträfvanden, då de 
till föreningens förfogande ställt för dessa föredrag erforder
liga medel. Derför har föreningen äfven denna termin beslu- 
tit anordna 4 serier föredrag, 2 på svenska och 2 på finska, 
enligt nedanstående program.

Föredragskomitén får derför nu, liksom förut, uppmana 
arbetare, såväl äldre som yngre, såväl manliga som qvinliga, 
att flitigt besöka föredragen och derigenom förkofra sina 
kunskaper, för att desto bättre som menniskor och medbor
gare kunna gagna såväl sitt eget samhälle som hela sitt land.

Program för folkeliga föredrag 
i Helsingfors höstterminen 1886.

Om spritdryckerna och de sjukdomar, som framkallas 
af deras missbruk föredrages på svenska språket af prof. 
frih. M. W. af Schulten söndagarne d. 10, 17, 24 och 31
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oktober kl. 5 e. m. uti kemiska laboratoriets hörsal, Nikolai- 
gatan 3.

I Geografi föreläser docenten doktor R. Hult på sven
ska språket, fredagar kl. 81/4 e. m. uti kemiska labora
toriets hörsal, Nikolaigatan 3, enligt följande program:

Den 15 oktober: Om Irland.
„ 22 55 Om Indien.
„ 29 55 Om Kina.
„ 5 november: Om Turkiska väldet.
„ 12 55 Om Balkanhalfön.

I Finlands historia föreläser docenten d:r K. O. Linde- 
qvist på finska språket, onsdagar kl. 8 1/i e. m. uti kemiska 
laboratoriets hörsal, Nikolaigatan 3, enligt följande plan:

Den 13 oktober:

5»
55

55

3
10
17

november:
55
95

„ 20 
„ 27

Om Finnarnes seder och bruk un
der hednatiden.
Om den katolska tiden.
Om Mikael Agricola och refor
mationen.
Om Pehr Brahe.
Om den stora ofredens tider.
Om det svenska väldets sista period.

I Fysik föreläser läraren I. Wilskman på finska språ
ket söndagar kl. 1/2 7 e. m. uti fysikaliska kabinettet å 
svenska normallyceum Unionsgatan 2 (midtemot tyska kyr
kan), enligt följande plan:

Den 10 oktober: Om fasta, flytande och gasformiga 
kroppars allmänna egenskaper.

95 17 95 Om de enkla maskinerna.
55 24 95 Om ljuset.
55 31 95 Om de elektriska fenomenen.
95 7 november: Om ljud och värme.

Föredragen förutsätta icke några särskilda förkunskaper.
Helsingfors Arbetareförenings medlemmar hafva mot 

uppvisande af medlemskort fritt tillträde till föredragen. Andra 
personer erlägga 15 penni i inträdesafgift för hvarje föredrag.

3
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Emedan föredragen äro afsedda särskildt för arbetare, 
må ingen tveka att komma till desamma i sin arbetsdrägt.

Den, som ej är i tillfälle att åhöra föreläsningarnaji 
alla ämnen, bör utvälja ett eller flere af dem och sedan så 
vidt möjligt regelbundet besöka alla till serien hörande före
läsningar.

Välvilliga anmärkningar, egnade att tjena till ledning 
för komitén, emottagas med tacksamhet genom dess ord
förande studeranden B. Grönlund (Michaelsgatan 8), som äf
ven står till tjenst med upplysningar.

Helsingfors, d. 1 Oktober 1886.
Helsingfors Arbetareförenings Föreläsningskomité.

Derjemte infördes genom bestyrelsens försorg hvarje 
föreläsningsdag uti stadens samtliga dagliga tidningar korta 
notiser om föredragen.

Föredragen fortgingo sedermera enligt programmet regel
bundet på de angifna dagarna i öfrigt, utom att prof. frih. 
M. W. af Schulténs föredrag den 31 Oktober af förekommen 
anledning blef uppskjutet till den 7 November och doktor 
R. Hults föredrag den 12 November till den 19 November, 
om hvilka ändringar publiken underrättades i samtliga tid
ningarnas notisafdelning, äfvensom genom tillkännagifvande 
i arbetareföreningens lokal.

Huru föredragen varit besökta, framgår från följande 
af komitén uppsatta tablå.

Professor frih. M. W. af Schulténs föredrag Om sprit
dryckerna och de sjukdomar, som framkallas af deras 
missbruk hafva varit besökta:

Arb.-fören:s
medlemmar.

Andra
personer.

Summa
personer.

Den 10 Oktober: . . . . 47 87 134
59 17 55 . . . . 24 120 144
55 24 ,9 . . . . 40 114 154
55 27 November: . . . . 47 117 164

Summa 158 438 596
utgörande sålunda i medeltal 149 personer per föredrag.
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Docenten doktor R.

Om Irland.....................

Hults föredrag i geografi besöktes:
Arb.-fören:s
medlemmar.

. . 14

Andra
personer,

74

Summa
personer.

88
Om Indien..................... . . 24 98 122
Om Kina..................... . . 15 90 105
Om Turkiska väldet. . . . 18 60 78
Om Balkan halfön . . . 15 92 107

Summa 86 414 500
utgörande sålunda i medeltal 100 personer per föredrag.

Docenten doktor K. O. Lindeqvists föredrag i Finlands
historia åhördes:

Arb- fören:s Andra Summa
medlemmar. personer. personer.

Om finnarnes seder och bruk 
under hednatiden . 20 79 99

Om den katolska tiden. . . 24 46 70
Om Michael Agricola och re

formationen ..................... 23 45 68
Om Pehr Brahe..................... 7 27 34
Om den stora ofredens tider 9 25 34
Om det svenska väldets sista 

period............................... 10 23 33
Summa 93 245 338

utgörande sålunda i medeltal omkring 56 personer per föredrag.

Läraren I. Wilskmans föredrag i fysik åhördes af föl-
jande antal personer:

Arb.-fören:s
medlemmar.

Andra
personer.

Summa
personer

Om fasta, flytande och gas-
formiga kroppars allmänna
egenskaper ..................... 23 76 99

Om de enkla maskinerna . . 34 96 130
Transport 57 172 229
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Arb.fören:s Andra Summa
medlemmar. personer. personer.

Transport 57 172 229
Om ljuset............................... 37 106 143
Om de elektriska fenomenen 37 107 144
Om ljud och värme .... 30 72 102

Summa 161 457 618

eller i medeltal omkr. 123 personer per föredrag.

Hela antalet åhörare vid de hållna 20 föredragen upp
går sålunda till 2,052, deraf 498 arbetareföreningens med
lemmar och 1,554 andra personer, hland dem 29 soldater, 
eller i medeltal omkring 103 personer per hvarje föredrag.

Resultatet af komiténs ekonomi gestaltar sig på föl
jande sätt :

Inkomster:

Lyftade från arbetareföreningens föredrags-
fond till arvode åt föredragarene . . . Fmk 600: —

Influtna inträdesafgifter till föredragen . 99 231: 65
Summa Fmk 831: 65

Utgifter:

Tryckning af 6,000 exx. program .... Fmk 92: —
Arvoden åt föredragarene för 20 föredrag å

30 mark................................................... 99 600: —
Vaktmästare, gas m. m. vid föredragen . . 99 61: 35
68 bref med notis till tidningarna .... 99 6: 80
Annonser............................................................. 99 4: 32

Summa Fmk 764: 47

Levereras härmed till arbetareföreningens före-
dragsfond.................... .............................. „ 67: 18

Summa Pmk 831: 65.
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Slutligen får bestyrelsen härmed till stadens samtliga 
tidningar, hvilka godhetsfullt i sin textafdelning intagit noti
ser om föredragan, uttala sin uppriktiga tacksamhet.

Helsingfors den 20 december 1886.
Berndt Grönlund.

Richard Hindström. V. T. Rosenqvist. E. Broman."
För fortsättande af dessa för arbetaren nyttiga föredrag 

beslöt direktionen vid sammanträdet den 19 Okt. hos stads
fullmäktige anhålla om ett bidrag stort 1,500 mark för läse- 
året 1887, hvilket äfven beviljats.

Frågan om utminutering och utskänkning af spritdrycker i 
Helsingfors. På förslag af snickeriarbetaren E. Stenbacka be
slöts vid månadsmötet den 31 Oktober med 11 röster emot 
6 utlysa ett extra sammanträde för öfverläggning om lämp
ligaste sättet för bränvinshandelns ordnande i Helsingfors. 
Detta hölls den 3 Nov. och refererades frågan härvid af folk- 
skoleläraren P. Sohlstrand.

Efter en lång, liflig diskussion antogs följande af ord
föranden v. Wright föreslagna resolution:

„Då det af Stadsfullmäktiges utminuterings- 
och utskänkningsutskott afgifna förslaget om ord
nandet af handeln med bränvin och andra sprit
drycker synes egnadt att förskona arbetarne från 
lönkrögeriets, vördnaden för lag nedbrytande in
flytande och derjemte kraftigt tillgodoser det 
behjertansvärda uti yrkandena om försvårandet 
af rusdryckernas åtkomst, så anhåller Helsing
fors Arbetareförening vördsamt att hos hrr Stads
fullmäktige i hufvudsak få till antagande förorda 
detsamma"

med följande af hr P. Solstrand gjorda tillägg:
„dervid dock uttalande den önskan att så 

vidt möjligt intet utminuterings- eller utskänk- 
ningsställe borde förläggas invid vägarna utom 
stadens tullar samt i allmänhet i utkanterna af 
staden".
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Föreningens egen tidning. Efter väckt förslag upptogs 
frågan om egen tidning (se årsberättelsen 1885, pag. 19) 
ånyo vid direktionens sammanträde den 6 Januari och val
des en komité, bestående af hrr Höilund, Lagerbohm och 
Lundqvist för att inkomma med förslag om företagets ord
nande. Detta utskott inlemnade den 22 April ett så lydande 
betänkande *).

„Undertecknade, hvilka af direktionen blifvit utsedda, att 
ytterligare taga frågan om möjligheten att realisera ett inom 
direktionen väckt förslag, att söka för föreningen åstadkomma 
ett eget organ både på finska och svenska, hvilket förslag 
redan af ett tidigare utskott blifvit behandladt, få nu derom 
afgifva följande betänkande.

Sedan förfrågan skett om och i så fall på hurudana 
vilkor redaktionerna af Folkvännen och Uusi Suometar vore 
villige, att i sina respektive tidningars spalter intaga en af- 
delning i tre spalters bredd och på fyra sidor ordnad för 
utklipp i enlighet med Nya Pressens Landtbruksafdelning, 
har utskottet haft glädjen från Bestyrelsen för Folkvännen 
få emottaga en bifallande skrifvelse, samt från Redaktionen 
af Uusi Suometar ett i allo tillmötesgående svar. Utskottet 
får derför föreslå följande:

1) . Direktionen utser ett 5-manna redaktionsutskott, 
hvilket eger rätt att till sitt biträde inkalla lämpliga perso
ner. Detta utskott fördelar sig emellan på bästa sätt arbetet 
med redigeringen af tidningarna och om möjligt äfven öfver- 
sättningen, samt ansvarar för tidningarnas regelbundna ut
kommande och innehåll.

2) . Direktionen förbehåller sig rätt att genomgå manu
skripten för tidningarna.

3) . Hvardera tidningarna blifva till sitt innehåll lika.
4) . Tidningarna utkomma hvarje helgfri lördag. In

träffar helg på lördagen utkomma desamma närmast före
gående helgfria dag.

*) Hr Lagerbohm hade äfven tagit del uti komiténs arbete, men 
saknas hans underskrift med anledning af hans dagen före betän
kandets afgifvande timade dödliga frånfälle.
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5) . Prenumeration å tidningarna af personer, hvilka 
ej hålla någon af tidningarna Folkvännen eller Uusi Suometar, 
sker hos redaktionsutskottet i Föreningens lokal, hvarest 
äfven desamma utdelas åt i staden varande abonnenter.

6) . Tidningarnas pris bör blifva lika både för den fin
ska och den svenska upplagan och om möjligt ej högre än 
F:mk 2: 60 per årgång om 52 n:r.

För landsorten och utlandet tillkommer korsbandsporto.
7) . Tidningens l:sta n:r bör om möjligt utkomma lör

dagen den 5 Juni 1886.
Helsingfors 16/4 1886.
August Lundqvist. J. Höilund.

Sedan handlingarna i ärendet cirkulerat mellan direk
tionens medlemmar upptogs frågan ånyo till behandling vid 
direktionssammanträdet den 6 maj och valdes dervid till 
kandidater för det blifvande redaktionsutskottet: Wrigth, V. v., 
Fabrikant, Pettersson, V., Faktor, Ahlstedt, R., Faktor, Olan
der, O., Skräddarmästare, Järvenpää, A., Linjerare, Hen
riksson, E., Student, Solstrand, P., Skollärare. Punkt 2 af 
ofvanstående förslag förkastades. Det af det tidigare ut
skottet afgifna betänkandet i frågan skulle äfven öfverlemnas 
till detta blifvande redaktionsutskotts bedömmande och skulle 
definitiv uppgörelse med respektive tidningars redaktioner 
af detsamma äfven vidtagas. Vid direktionens sammanträde 
den 13 Maj valdes det i frågasatta redaktionsutskottet och 
utsågs dertill Henrikson, E., Student (6 röster), Wright, V. 
v., Fabrikant (5 röster), Pettersson, V., Faktor (5 röster), 
Ahlstedt, R., Faktor (4 röster), Solstrand, P., Lärare (3 rö
ster). Samtidigt beslöts äfven tillsätta ett biträdande redak- 
tionsutskott af 10 medlemmar för att deltaga i fattande af 
beslut i principfrågor. Kandidater härtill utsågos vid direk
tionens sammanträde den 29 Juli och uppstäldes följande: 
Grahn, P. W., Kopparslagare, Holmberg, V., Blecksla
gare, Höilund, J., Vide- och rottingsarbetare, Järvenpää, A., 
Linjerare, Lindgren, B., Student, Lindroos, K. V., Koppar
slagare, Lönnroos, A., Sadelmakare, Olander, O., Skräddar
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mästare, Pehkonen, J., Typograf, Snell, J., Typograf. På 
månadsmötet den 8 Augusti kunde ordföranden delgifva för
eningen den glädjande underrättelsen att en arbetaretidning 
skulle komma att utgifvas. Tidningarna Folkvännen och 
Uusi Suometar hade nämligen förbundit sig att såsom en 
utklippbar afdelning i sin lördagsnummer från den 1 Septem
ber offentliggöra den ifrågavarande tidningen, som erhållit nam
net Arbetaren—Työmies, och skulle redigeras af Arbetare
föreningen genom dess af direktionen vid sammanträdet den 
13 Maj valde redaktionskomité.

Detta äfvensom de af direktionen på förslag uppsatta 
medlemmarne i det förstärkta redaktionsutskottet godkändes 
af föreningen. Öfver sin verksamhet har redaktionsutskottet 
afgifvit följande berättelse:

„I tidningens första nummer, som utkom d. 4 September, 
angafs „Arbetaren“—„Työmies“ vara afsedd att blifva ett 
gemensamt organ för Finlands alla arbetareföreningar och 
redaktionskomitén hoppades kunna stöda sig på dessa och 
den af dem representerade arbetarekåren.

„Arbetaren“—„Työmies“ skall, — hette det vidare, — 
frimodigt, men hofsamt söka föra den finska arbetarekårens 
talan och dervid, under strängt fasthållande vid lagligheten, 
verka för reformer, som äro egnade att förbättra arbetarnes 
ställning och skapa ett godt förhållande mellan arbetare och 
arbetsgifvare.“

Detta löfte har redaktionskomitén städse förblifvit tro
gen. Att vi derunder då och då kommit att yttra något 
skarpt ord, som en gång t. o. m. haft bladets i beslagtagande 
till följd, torde enhvar, som känner arbetarnes förhållanden, 
finna förklarligt. Vårt klander har dock aldrig haft till ända
mål att utså hat mellan öfver- och underordnade, utan då vi 
påvisat att missförhållanden äro rådande, så har det skett 
för att få dem afskaffade och sålunda missnöjets anledningar 
minskade.

Arbetarne se ofta den lagstiftande och styrande mak
tens tillgöranden med ett visst misstroende, och tillskrifva
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ej sällan staten skulden för sin svåra ställning. Redaktions
komitén deremot har utgått från den under ett noggrant 
aktgifvande på ständernas och styrelsens åtgärder stadgade 
åsigten, att ständer och regering besjälats af den bästa vilja 
vid ordnandet af våra arbetareförhållanden.

Hvarken folkrepresentationernas eller regeringarnas makt 
är dock tillräcklig att afskaffa alla missförhållanden och me
ningarna om det riktigaste tillvägagåendet härvid äro dess
utom ofta delade. Mycket, ja måhända det mesta kan väl 
med tiden ändras till det bättre, men för att detta skall 
lyckas böra arbetarne minnas att ingen bryr sig stort om den, 
som är likgiltig för sin sak, hvaremot den, eller de, som 
sjelfva energiskt söka förbättra sin ställning, tillvinna sig 
aktning och medverkan t. o. m. af fordna motståndare.

Vid framställandet af våra önskningsmål hafva vi noga 
sökt undvika, att ej eftersträfva annat än sådant hvars för
verkligande är förenligt med hela landets väl, ty det är om
tanken derom, som — hoppas vi — städse skall diktera 
ständernas och regeringens beslut.

Detta vårt åskådningssätt torde med lätthet kunna skön
jas af det sätt hvarpå vi behandlat hithörande frågor.

Men, då arbetarne knotat och klagat öfver något, så 
hafva vi låtit deras tankar komma till den stora allmänhe
tens kännedom, emedan vi ansett det bättre att klagomålen 
blifva föremål för offentlig granskning, än att de utan kritik 
från andra samhällsklassers sida hviskas fram från man 
till man.

Redaktionskomitén har bemödat sig om att såväl från 
eget som främmande land i artiklar och notiser meddela det 
anmärkningsvärdaste „från arbetarnes fält“, så att bladet icke 
allenast skulle utgöra en för dagen nyttig läsning, utan vid 
årets slut ega ett bestående värde för dem som vilja studera 
arbetareförhållandena.

Arbetet har varit sålunda fördeladt inom red. kom:n att 
dess ordförande hr v. Wright handhaft ledningen af bladet, 
bestämt om dess innehåll, författat de flesta redaktionella 
artiklar och samtliga referat från Arbetareföreningen samt
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genomgått de på främmande språk utkommande tidningar, 
hvarur notiser och artiklar intagits. Herrarne Ahlstedt, Pet
tersson och Solstrand hafva skrifvit en del notiser och 
artiklar samt verkstält öfversättningar och omhänderhaft den 
tekniska delen af redaktionsarbetet. Granskningen af språket 
i den finska upplagan har varit hr Henriksson anförtrodd.

„Arhetaren“—„Työmies“ spriddes 1886 uti 6—7,000 
exemplar, men derför hafva vi ännu blott att tacka de blad, 
hvaraf den var en afdelning. En stark agitation till förmån 
för bladets spridning bland arbetarne är derför alldeles nöd
vändig och i denna agitation borde hvarje tänkande arbetare 
deltaga.

Öfverlemnande åt tidningens läsare att bedömma huru 
vi lyckats i våra bemödanden med bladets redaktion, anhålla 
vi att få uttala vår hjertligaste tacksägelse för alla dem som 
på ett eller annat sätt varit oss behjelpliga. Bland dem 
nämna vi våra öfversättare typograferne J. Pehkonen och 
J. Snell samt bladets expeditör ingeniör R. Hindström, hvilka 
alla, i likhet med oss, utan någon ersättning deltagit i arbe
tet för bladet. Till typografen Pehkonen står red. kom:n och 
alla de som intressera sig för bladet, särskildt i den största 
tacksamhetsskuld, emedan hr Pehkonen oaktadt han är betrodd 
med det jemväl oaflönade och arhetsdryga sekreterareskapet 
i Arbetareföreningen, dock verkställt allra största delen af 
den för „Työmies“ erforderliga öfversättningen och sålunda 
möjliggjort tidningsföretaget genom att gratis utföra det ar
bete, till hvars bekostande red. kom:n saknade tillgångar.

Vi vilja slutligen uttala det hopp, att alla mera upp
lyste arbetare skola komma att anse det för sin pligt att 
deltaga i arbetaresträfvandena och derför hålla sig ett exem
plar af sin egen tidning, ty endast på detta sätt kan den 
erhålla det inflytande den behöfver, för att med önskvärd 
kraft kunna förfäkta arbetarnes sak.

H:fors d. 30 Jan. 1887.

Redaktionskomitén för Arbetaren— Työmies.
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Förbindelse nied främmande föreningar. Genom utbyte af 
publikationer m. m. har Helsingfors Arbetareförening stått i 
förbindelse med följande föreningar: Norrköpings Arbetare
förening, Det Tekniske Selskap i Kjöbenhavn, Stockholms 
Arbetareförening, Svenska Slöjdföreningen, Kristiania Arbeider- 
samfund, Trondhjems Arbeiderforening, Arbeiderforeningen af 
1860 i Kjöbenhavn, Industriforeningen, Föreningen til Laerlin- 
ges Uddannelse och det norske Arbeiderforbund.

Gåfvor till föreningen. Såsom gåfvor till föreningen har direk
tionen, utom hvad å annat ställe finnes omnämndt, fått emottaga 
bl. a. följande: Förhandlingar ved Det Tredie norske ar- 
beidermode afholdt i Kristianssand den 6:te Aug. 1885. (För
varas i arkivet). Från enskilda medlemmar till bibliotheksfonden 
100 mk utgörande behållningen från i läselokalen arrangerade 
teaterföreställningar. Af fabrikanten A. L. Hartwall tidskrif
terna „Aret om“ och ,,Helsovännen“ för år 1886. Af stil- 
gjuteriegaren F. Hanemann en sigillstamp. Af Industristy
relsen i Finland alla denna styrelses hittills utkomna publi
kationer. (Förvaras i handbibliotheket). Af H:fors utskänknings 
aktiebolag Fmk 1,000. För alla dessa värdefulla gåfvor får di
rektionen härmed aflägga föreningens varmaste tacksägelse.

Uandarbetsaftnarna. Till direktionen har aflemnats följande 
redogörelse:

„Handarbetsaftnarna hafva under 1886 fortgått på samma 
sätt som året derförinnan. Deltagarinnorna samlades alla 
onsdagsqvällar i föreningslokalen för att af dels af dem sjelfva 
köpta, dels af bestyrelsen anskaffade tillbehör förfärdiga di
verse arbeten, hvilka sedan försåldes vid den af underteck
nade anordnade bazaren till förmån för föreningen.

Behållningen af bazaren utgjorde Fmk 1,600, hvaraf 
1,400 mk öfverlemnades till direktionen. Att vi lyckats 
hopbringa denna summa berodde till betydande del deraf att 
vi från ett stort antal affärsmän fmgo emottaga delvis myc
ket värdefulla gåfvor, hvilket i sin mån torde bevisa att Ar
betareföreningen i vida kretsar åtnjuter stora sympatier.

Då flera i fruntimmershandarbeten skickliga personer 
deltagit i arbetet och derunder välvilligt undervisat enhvar,
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som sådant önskat, så har härigenom kännedomen af olika 
sorters arbeten i icke oväsendtlig grad befordrats.

I afsigt att förena det nyttiga med det nöjsamma har 
under handarbetsaftnarna förelästs skönliterära arbeten och 
vi hoppas att denna anordning för mången skall hafva gjort 
handarbetsaftnarna till ett icke okärt afbrott i veckans en
formiga och mödosamma bestyr.

Beklagligtvis hafva icke ännu på långt när alla för
eningens qvinliga medlemmar deltagit i handarbetsaftnarna, 
men vi hysa det hopp att intresset snart skall stiga allt 
mer och mer, ty de qvinliga medlemmarna äro fullt med
vetna om att äfven de äro förpligtade att så långt deras 
krafter räcka bidraga till befordrandet af föreningens ädla 
och nyttiga sträfvanden.

Helsingfors d. 31 Januari 1887.
Å deltagarinnornas i handarbetsaftnarna vägnar: 

Dessas bestyrelse.

Handarbets undervisning. Emedan fråga uppstått om an
ordnandet af undervisning i handarbeten för föreningens qvin
liga medlemmar beslöts vid sammanträdet den 18 Jan. att 
till handarbetsaftnarnas bestyrelse öfverlemna frågan om den
sammas anordnande. Till svar härå afgafs en så lydande 
skrifvelse:

Till Direktionen för Helsingfors Arbetareförening.
Sedan Direktionen med anledning af vid månadsmötet 

d. 20 December f. å. fattade beslut att de af föreningens 
qvinliga medlemmar, som sådant önska, borde sättas i till
fälle att erhålla undervisning i handarbete, genom skrifvelse 
remitterat denna fråga till undert. utlåtande, få vi derom 
afgifva följande yttrande:

Undervisningen i handarbeten är utan tvifvel af den 
största vigt såväl i moraliskt som pekuniärt afseende för 
både män och qvinnor af alla samhällsklasser och det inga
lunda minst för dem, som vid förvärfvandet af sitt lifsuppe- 
hälle äro hänvisade till egen förmåga. Sanningen af denna
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sats vinner för hvarje dag allt större erkännande äfven i 
vårt land, hvilket bl. a. synes deraf att både staten och den 
enskilda företagsamheten med ständigt vexande intresse be
gynt vinnlägga sig om slöjdundervisningens utvecklande. 
Och dessa sträfvanden hafva icke allenast haft att glädja 
sig åt ett vexande intresse, utan äfven åt en ganska anmärk
ningsvärd framgång, ity att i vårt land handarbetsundervis- 
ningen redan länge varit ett obligatoriskt ämne i folkskolorna, 
en anordning, hvars stora betydelse i de flesta länder erkän
nas, utan att man dock ännu lyckats allmänt genomföra den.

Följderna af handarbetsundervisningen i våra samtliga 
för den qvinliga ungdomen afsedda skolor hafva varit skönj
bara äfven vid Arbetareföreningens handarbetsaftnar. De un
der senaste år utförda arbetena vittnade fördelaktigt derom. 
I år har deltagarinnornas antal betydligt ökats, hvilket haft 
den glädjande följden, att antalet specialister i olika arbeten 
märkbart stigit. Då samtliga dessa specialister i fruntimmers 
handarbeten, med det största tillmötesgående förklarat sig 
villiga att lemua alla deltagarinnorna i handarbetsaftnarna, 
den undervisning de kunna meddela, så synes det, i betrak
tande af Arbetareföreningens små tillgångar, ej vara nöd
vändigt att tillsvidare anställa några aflönade handarbetslära- 
rinnor. Vi föreslå derför:

att handarbetsundervisningen vid arbetare
föreningens handarbetsaftnar fortfarande måtte 
få handhafvas af dem bland deltagarinnorna, 
som ega derför nödig skicklighet och godhetsfullt 
vilja meddela andra densamma.

Helsingfors d. 14 April 1886.

A Bestyrelsens för Handarbetsaftnarna vägnar:
Ida Pettersson.

Hilda Hazard.

Med anledning häraf beslöt direktionen vid samman
trädet den 14 April att lemna frågan tillsvidare beroende.
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Helsingfors allmänna sjuk- och begrafningshjelpskassa. De till
stadfästelse i senaten den 31 Dec. 1885 inlemnade stadgarna 
hade slutligen återfåtts, så att direktionen vid mötet den 1 
Juli kunde besluta om införande i tidningarna af en uppma
ning till inträde i kassan, samt bestämdes tiden för listornas 
insamling till den 1 Augusti. Af de, som hade anmält sig 
sinnade i kassan inträda och hvilkas antal uppgick till öfver 
500, utsåg direktionen vid sammanträdet den 6 Aug. till kan
didater i och för val af styrelse följande personer:

Eklund, W., Kassör, Grahn, P. W. Kopparslagare, Hind- 
ström, R., Ingeniör, Höilund, J., Vide- och rottingsarbetare, Lin
deman, Vold., Byggmästare, Lönnroos, A., Sadelmakare, Nord
ling, E., Maskinmästare, Pettersson, V., Faktor, Solstrand, 
P., Skollärare, Wright. V. v., Fabrikant, Ahlstedt, R., Faktor, 
Ariin, K., Stenhuggare, Davidsson, Alex., Gevärssmed, Ekberg, 
Fridolf, Kontorist, Forsberg, J. V., Tekniker, Grönlund, B., 
Student, Heikel, E., Byggmästare, Holmström, G. A., Maskinist, 
Mickelsson, J., Timmerman, Pehkonen, J., Typograf, Petters
son, C. V., Porslinsmakare, Sahala, M., Brännmästare, Snell, 
J., Typograf, Tallberg, J., Handl., Widemark, J., Urmakare, 
och ansågos häraf de tio första som de lämpligaste. Vid må- 
nadsmötet den 8 Aug. försiggick valet och utsågos dervid 
till styrelse för kassan: Hindström, R., Ingeniör, Eklund, V., 
Kassör, Solstrand, P., Skollärare, Grahn, P.‘ W., Koppar
slagare, Lönnroos, A., Sadelmakare, Höilund, J., Vide- och 
rottingsarbetare samt till suppleanter: Ahlstedt, R., Faktor, 
Grönlund, B., Student, Heikel, Elia, Byggmästare samt upp
drogs åt ing. R. Hindström att sammankalla styrelsen.

För att understöda företaget beslöts vid samman
trädet den 17 Augusti att tillsvidare tillåta kassan att 
verkställa sin uppbörd och styrelsen att hålla sina sam
manträden i föreningens lokal. Såsom en grundplåt till kas
san anslog Festbestyrelsen behållningen, stor 310 mk 27 p., från 
ett i Kaisaniemi park arrangeradt folknöje och skulle den
samma enligt direktionens den 19 Oktober fattade beslut 
få användas till bestridande af administrationskostnader.
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Industristyrelsens cirkulär (se årsberättelsen 1885, pag. 
22). Den för detsammas besvarande nedsatta komitén hade 
fullgjort sitt åliggande så att Föreningen vid sitt månads- 
möte den 26 April kunde antaga de af densamma formulerade 
svaren och betänkanden, hvilka den 11 Maj af ordföranden 
till Industristyrelsen inlemnades och äro af följande lydelse:

Till Industristyrelsen i Finland.
Helsingfors Arbetareföreningens svar å 

Industristyrelsens cirkulär af den 8 juli 1883.
Då Helsingfors arbetareförening vid besvarandet af in

dustristyrelsens frågor i allmänhet stält sig på en för nä
ringslagen af den 31 Mars 1879 gynsam ståndpunkt, så har 
detta ingalunda skett därför att arbetarne skulle anse vår 
industris n. v. ståndpunkt tillfredsställande. Arbetareförenin
gen har tvertom funnit bristerna i Finlands industriella för
hållanden vara både många och stora, men dessa brister 
äro enligt föreningens tanke ej följder af den nya närings
lagen, utan af vår marknads inskränkthet, bristen på före
tagsamhet och billigt kapital till dess tjenst, saknaden af för 
industrins utveckling under decennier arbetande skolor, m. m. 
m. m.

Utgående från dessa allmänna förutsättningar, har för
eningen efter noggrann ompröfning beslutit afgifva föl
jande svar:

1, 2 och 3:dje frågorna:
Hvarpå grundar sig den åsigt, att yrkesskickligheten efter 

näringsfrihetens införande i landet skulle aftagit och nu stode lägre 
än derförinnan?

Om så är, att handtverkarene icke mera utöfva sitt yrke med 
samma färdighet och sakkännedom som under skråväsendets tider, 
inom hvilka yrken har detta nedåtgående företrädesvis varit märkbart ?

Hvilka klagomål hafva i detta afseende från allmänhetens sida 
försports och kommit till föreningens kännedom?

Asigten att yrkesskickligheten till följd af nu gällande 
näringslag skulle gått nedåt, torde framkallats af industri- 
idkarenes på ekonomiska skäl grundade allmänna missnöje
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med den friare näringsförfattningen, och orsaken till att 
denna åsigt vunnit så många anhängare bero af missuppfatt
ning. Man har ansett att yrkesskicklighet och förmåga att 
utföra ett stort antal olika slags arbeten vore identiska. Men 
så är ej fallet. Med yrkesskicklighet torde rättast böra för
stås arbetarens förmåga att skickligt utföra sitt arbete, detta 
må nu sedan vara af finare, enklare eller billigare beskaf
fenhet och omfatta en större eller mindre del af det som 
inom yrket produceras.

Då industrins förmåga att producera godt och efter 
förhrukarnes behof lämpadt arbete ingalunda minskats, så 
måste industriidkarnes, af den konsumerande allmänheten 
jäfvade klagan härutinnan anses obestyrkt, hvarför arbetare
föreningen uttalar:

a) att antagandet om yrkesskicklighetens allmänna 
nedåtgående saknar alla hållbara grunder, ity att

b) tillbakagång konstaterats endast i ett och annat 
enstaka yrke, hvadan äfven

c) några till sin befogenhet styrkta klagomål från all
mänhetens sida ej kommit till föreningens kännedom.

4:de frågan:
Hafva „klagomål rörande odugligt arbete och förfelad till

verkning och derigenom förorsakad skada och förlust11 (Närings- 
lagen § 46) ledt till rättegång? Kan det uppgifvas, hvar och när 
sådant skett och med hvilken utgång?

Klagomål rörande „odugligt arbete och förfelad tillverk
ning “ hafva, så vidt föreningen känner, ej ledt till rättegång 
på denna ort.

5:te och 6:te frågorna:
Är det skäl att i allmänhet beteckna en tillverkning, som vitt

nar om mindre yrkesskicklighet, såsom fuskeri eller bedrägligt ar
bete? Är icke dess underhaltighet i de flesta fall beroende deraf, 
att billigare material användts, att form och yta äro mindre bear
betade, hvarigenom åstadkommits en enklare (simplare) produkt (så- 
kallad sekunda vara), ämnad för enklare (hvardagligare) behof och 
mindre bemedlade afnämare?
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Kan detta lägre sortens arbete, som har sina särskilda ända
mål och afnämare, verkligen göra intrång på det fullkomligare ar
bete, som större verkstäder med kunnigare arbetare böra tillväga- 
bringa?

Såsom svar å dessa uttalas
1) att en tillverkning vittnande om mindre yrkesskick

lighet i allmänhet ej kan betecknas som „fuskeri“ eller „be- 
drägligt“ arbete, såvida varan fullt motsvarar sin bestäm
melse och dess enklare, hvardagligare beskaffenhet ej genom 
ytans finare bearbetning eller på annat sätt döljes, så att 
afnämaren köper varan för högre pris än den borde betinga sig;

2) att till industriprodukter af sekunda qvalité mindre 
godt material ofta användes, utan att det färdiga fabrikatet 
med rätta kan betecknas som „ underhaltigt “;

3) att den enklare varan väl konkurrerar med den af 
dyrbarare qvalité, emedan kunder, hvilka icke sakna tillgån
gar att köpa prima vara, ofta nöja sig med sekunda då så
dan står att få, men att så väl tillvärkare som köpare hafva 
ett oafvisligt behof af sekunda varans förekomst i marknaden, 
emedan a) äfven den mindre skicklige arbetaren, som är sys
selsatt med sekunda varans förfärdigande, ej kan förmenas att 
med redligt arbete försörja sig och de sina, och emedan b) 
den af honom tillverkade enklare och billigare produkten fyl
ler flertalets af folket behof utaf varor, dem den fattigare 
ej kunde anskaffa, om endast prima, dyr vara tillverkades.

7:de frågan:
Om det är sannt, att „uti arbetet ocb tidens nyttiga använ

dande en oersättlig helsogifvande kraft är människan beskärd1', 
vore det då icke omänskligt att förmena straffången tillträdet till 
denna belsokälla eller vore icke detta åtminstone lika obilligt, som 
att betaga honom all an dbg vederqvickelse? Kan det af honom 
utförda ocb utbjudna handarbetet, om skäligt pris derå sättes, verk
ligen åstadkomma någon för det fria arbetet menlig konkurrens?

Föreningen vill ingalunda förmena straffångarne tillfälle 
till arbete, men anser fängelsernas industriella verksamhet 
för n. v. utöfva en nedtryckande konkurrens med det „fria 
arbetet", hvarför föreningen hos industristyrelsen anhåller att

4
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densamma måtte låta genom sakkunniga personer noga ut
reda, huruvida ej några åtgärder kunde vidtagas för miss
förhållandets afhjelpande.

8:de och 9:de frågorna:

Då det nog allmänt klagas öfver lärlingars och gesällers obe- 
nägsnhet att begagna sig af undervisningen i de för deras utbild
ning inrättade skolor, frågas: Om principalerne med behörigt allvar 
sökt hålla dem till flitigt skolbesök? Vore det icke skäl att vid 
vite ålägga mästare och principaler att så ordna arbetstimmame i 
verkstaden, att skolbesöken genom verkstads- eller det s. k. firabel- 
arbetet ej skulle lida något afbräck eller eljest försvåras?

Kunde ej å andra sidan stadgas, att lärling, som efter er
hållna varningar icke låter sig rätta, utan af håglöshet eller lättja 
försummar sin skolgång, skulle såsom lösdrifvare anses och behand
las, eller i samma syfte andra verksamma medel anlitas.

Då det är otvifvelaktigt, att en stor del lärlingar och 
yngre arbetare, till oberäknelig skada för sin egen förkofran 
och industrins utveckling, af håglöshet, lättja och andra orsa
ker försumma sin skolgång och icke låta sig härutinnan rätta 
af blotta föreställningar, ville föreningen till industristyrelsens 
öfvervägande förorda bestämningar af ungefär följande innehåll:

1) Enhvar i stad sysselsatt arbetare som ej fylt 21 år, 
är såvida han ej genom betyg från lägre eller högre handt- 
verksskola kan styrka sig äga någondera af dessa läroanstal
ters kunskapsmått, skyldig att på sätt förordningen af den 
25 november 1885 stadgar besöka endera slaget af dessa 
skolor.

2) Arbetsgifvare är vid vite, som i gällande näringslag 
stadgas, skyldig att ordna arbetet så att arbetarnes skolbesök 
ej deraf försvåras. Skolafgifterna betalas af arbetsgifvarne.

3) Innan utgången af den 3:dje dagen af januari, maj 
och september månader böra alla arbetsgifvare genom förteck
ningar, granskade af de officiella yrkesföreningarnas fullmäg- 
tige, hvilka borde bestå af arbetare och arbetsgifvare, med
dela skoldirektionerna uppgifter öfver hos enhvar arbetsgifvare 
anställda skolpligtige arbetare och lärlingar.
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4) Den som utan laga förfall försummar skoltimmar 
pligte de tre första gångerna 1 mark hvarje gång och der- 
efter, äfvenledes för hvarje gång, ifall han ej genom varning 
låter sig rätta 1/3 del af sin veckolön.

5) Skoldirektionen lemnar månadtligen arbetsgifvarne 
uppgifter på hos deras lärlingar eller arbetare till betalning 
förfallna pligter, hvilka derefter af arbetsgifvarne från den 
pligtfäldes lön afdrages och inom 8 dagar till skolans direk
tion inlevereras.

6) Pligterna tillfalla skolornas premie- och stipendiefonder.
7) Uraktlåter arbetsgifvare fullgöra hvad i punkterna 2 

och 3 säges, böte första gången 5 mark och följande gånger 
10 mark.

10:de och ll:te frågorna,:
Vore det icke skäl att stadga, det ingen finge blifva gesäll 

som ej genomgått en lägre handtverksskola, ingen mästare, om han 
ej ägde kunskaper, motsvarande högre handtverksskolas kurs ? I 
hvartdera fallet skulle såsom härforinnan yrkesprof afläggas. Borde 
icke dessa prof underkastas en sorgfälligare granskning, än som 
vanligen kommit dem till del?

Kan det ringa antal gesäll- och mästarebref, som nu för tiden 
utfördas, anses som bevis på yrkesskicklighetens nedåtgående, eller är 
ej denna anmärkningsvärda företeelse snarare att tillskrifva den 
ringa nytta, innehafvaren af dessa bref under nuvarande förhållan
den hax- af desamma.

Anseende en af hufvudorsakerna dertill att ett så ringa 
antal gesäll- och mästarebref nuförtiden utfärdas, står att söka 
deri, att undergående af yrkesprof för n. v. ej erbjuder sådana 
garantier för innehafvandet af den yrkesskicklighet arbets
gifvare och allmänhet kan fordra af en examinerad yrkesman, 
att denna skulle halva några företräden framför en icke exa
minerad, föreslår arbetareföreningen

a) det ingen borde få blifva gesäll, som ej genomgått 
lägre handtverksskola, ingen mästare, om han ej ägde kun
skaper, motsvarande högre handtverkskolas kurs;

b) att yrkesprofven ovilkorligen borde granskas och 
bedömas af två fackmän, tillhörande det yrke, hvari profvet 
aflägges;
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c) att dessa fackmäns utlåtande skriftligen affattas och 
inlemnas till yrkesföreningens fullmäktige, för att af dem 
jemte profstycket och skolbetyget läggas till grund vid vits
ordets bestämmande;

d) att af ofvannämde fackmän, som af yrkesföreningens 
fullmäktige utses, den ena borde vara arbetsgifvare, den an
dre arbetare;

e) att undergåendet af yrkesprof borde ske efter samma 
grunder i hela landet, för ernåendet hvaraf föreskrifter genom 
sakkunnige män, arbetare och arbetsgifvare, borde utarbetas.

12:te frågan:

Huru många mästare- och gesällbref hafva & orten utfärdats 
för hvarje slag af handtverk, särskildt under fem års perioderna 
före och efter år 1886? I hvilka handtverkerier har minskningen 
i detta afseende varit märkbarast?

I brist på för frågans besvarande nödiga uppgifter, lem- 
nades 12:te frågan obesvarad.

13:de frågan:

Vore det billigt, att en person, som vunnit skicklighet i sitt 
yrke och åtnjuter talrika kunders förtroende, icke finge använda 
legda arbetare eller antaga lärlingar derför, att han icke aflagt 
mästareprof?

Då den här ifrågasatta åtgärden att en person, som 
hunnit förvärfva sig talrika kunders förtroende, kunde beröf- 
vas sin på ständerlag grundade rätt att använda legda arbe
tare, innebär en våldsam rättskränkning, anser arbetareföre
ningen att det vore i högsta grad beklagligt om en sådan 
fråga gjordes till föremål för statsmakternas öfverläggning, 
hvarför föreningen uttalar

att alla industriidkare oberoende af om de 
allagt mästareprof eller ej, ovilkorligen böra 
bibehållas vid sina lagligen förvärfvade rättig
heter, bland hvilka äfven ingår den att använda 
arbetare och lärlingar.
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14:de frågan:
Kan en näringsidkare, som är okunnig i sitt yrke, verkligen 

vara af lärlingar så eftersökt, att hans oförmåga att bibringa dem 
ordentlig yrkeskunskap, kunde menligt inverka på yrkesskickligheten i 
allmänhet eller i större omfång? Bör man ej antaga, att de flesta, 
som egna sig åt ett handtverk, både af inre håg och egen fördel 
finna sig manaile att söka i yrket förvärfva så fullkomlig utbild
ning som möjligt, hvilket lättast tyckes kunna ske under ledning 
af dugliga föreståndare i ordentliga verkstäder.

Om det stode platssökande ynglingar och deras måls
män öppet att fritt välja hveni de vilja anförtro sin egen 
eller sina myndlingars utbildning, så är det högst antagligt, 
att näringsidkare, som äro så okunnige i sitt yrke att den 
undervisning de meddela menligt inverkar på yrkesskicklig
heten, nästan helt och hållet komme att sakna lärlingar, 
men då, såsom förhållandet i verkligheten gestaltar sig, de 
på den industriella hanan inträdande ynglingarne ofta, ja 
kanske oftast, af ekonomiska skäl äro tvungna att antaga 
platser hos mindre väl ansedda industriidkare, emedan anställ
ning hos andra ej finnes, så torde det för n. v. ej kunna 
hindras,

att den på många håll förekommande okun
nigheten bland näringsidkarne menligt inverkar 
på yrkesskicklighetens framsteg.

15:de frågan:
Ligger det icke alltid i det egna intresset att till föreståndare 

föl’ verkstad hafva kunnige och pålitlige verkmästare? Behöfvas 
sådant genom lag föreskrifvas?

Det är obestridligt, att omtanken om egen fördel manar 
industriidkarne att anförtro arbetsledarebefattningarna åt så 
skickliga och pålitliga personer som stå att erhålla för den 
lön affärens afkastning och intresset för densamma medger 
att åt verkmästaren utbetala. Lagstadganden vore derför 
härutinnan obehöfliga, ja egnade att för den mindre industrin 
lägga sten på börda, utan att hvarken på beskaffenheten af 
dess eller storindustrins alster utöfva något gynsamt infly



54

tande. För de stora fabriksegame, som förfoga öfver bety
dande kapital, vore det jemförelsevis lätt att skaffa sig arbets
ledare, som äro i besittning af sådana betyg, hvilka anses 
bevisa innehafvarens skicklighet i sitt yrke, men för mången 
handtvärkare, som, utan att äga den för mästarebrefs erhållande 
erforderliga teoretiska och praktiska skickligheten, arbetat 
sig upp t. ex. från sjelfförsörjare, hvilkas näringsrätt enligt 
lag ej kan förvägras och aldrig bör kunna förvägras, skulle 
det helt visst omöjliggöra allt arbete med biträde och sålunda 
all möjlighet att utveckla affären. Arbetareföreningen anser 
det stå utom allt tvifvel att mången yrkesidkare och arbets
ledare som icke aflagt och icke kan aflägga yrkesprof, dock 
eger förmåga att leda en affär bättre än personer, innehaf- 
vande mästarebref, hvarför alla lagstadganden om verkstads- 
föreståndares kompetens synes opraktiska.

16:de frågan:
Inträffar det icke i de flesta fall, att målsman, som sätter en 

minderårig i handtverkslära, uppsöker för honom en mästare och 
verkstad, der han är säker att finna „vård, undervisning och foglig 
behandling11. (N. L. 23)'?

Föreningen, har ej kunnat undgå att lägga märke till 
de svårigheter, med hvilka anskaffandet af goda lärlingsplat- 
ser, trots det ändamålsenliga lagstadgandet om ett l/2 års 
pröfvotid, är förenad. Den ofta uttalade klagan öfver lärlings
utbildningens bristfällighet torde äfven hafva en af sina grund
orsaker uti den bristande omvårdnaden om lärlingarne, och 
dessa olägenheter torde ej kunna aflägsnas, förr än en spe- 
cielt för lärlingsutbildningens ordnande i landet värkande för
ening fås till stånd. Med anledning häraf har arbetareför
eningen förenat sig om följande uttalande:

Det kan visserligen anses höjdt öfver alt tvifvel att 
målsmän, som insätta sina myndlingar i handtverkslära, be
möda sig om att finna verkstäder, der lärlingarna åtnjuta 
„vård, undervisning och foglig behandling“, men då kontrol
len ofta häröfver är svår och då det, i synnerhet för ynglin
gar, hvilka i sin närhet sakna anhöriga, som kunde bistå
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dem med råd och hjälp, ofta är mycket svårt att taga sig 
fram, anhåller Arbetareföreningen, att industristyrelsen genom 
en sakkunnig person måtte göra sig underrättad om de i 
utlandet, särskildt i Danmark, med så anmärkningsvärd fram
gång verkande lärlingsutbildningsföreningarna, för hvilkas 
sträfvanden Finlands industriidkare derefter borde intresseras.

n-.de frågan:
Kan det på något vis styrkas, att lärlingarne nu för tiden 

hafva större lust än förut att bryta ingångna kontrakt om lärotiden 
och att lemna sina mästare, innan de blifvit utlärda?

Ehuru Arbetareföreningen ej kan med siffror styrka 
att lärlingarne nu för tiden mera än förr skulle bryta in
gångna kontrakt, tror föreningen att detta kan antagas 
vara fallet.

18:de frågan:
Hafva nu för tiden färre arbetare bostad och kost hos sina 

arbetsgifvare, än fallet var före 1880? Aro tidiga äktenskap anled
ning till, att arbetaren afbryter sin lärotid och begynner arbeta för 
egen räkning eller anlägger egen verkstad?

Nu för tiden hafva färre arbetare bostad och kost hos 
arbetsgifvarne än före 1880, af orsak att arbetaren sjelf ön
skar sörja för sin bostad och kost, för att, om möjligt, få 
mera medel till sina öfriga behof och för att få en mera 
begränsad arbetstid, samt att äfven arbetsgifvarene hade svå
righeter vid anskaffandet af bostad och kost för sina arbetare.

Tidiga äktenskap äro icke orsaken dertill, att arbetaren 
grundlägger egen verkstad, utan gör han det af önskan att 
blifva sjelfständig och i hoppet att på så sätt få större lön 
för sitt arbete.

19:de frågan:
Har under de sista tio åren det någon gång inträffat, att brist 

på behöflig arbetskraft å orten ägt rum eller att en annan gång 
arbetarne saknat sysselsättning? När och huru länge och at hvilka 
orsaker hafva sådana förhållanden förekommit?

Under de senaste tio åren har icke brist på arbetskraf
ter försports, men har deremot tidtals i många yrken, äfven
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under den bästa arbetstiden, en ganska känbar arbetsbrist 
gjort sig gällande.

Orsakerna till dessa missförhållanden äro:
l:o det från landsorten och andra länder tillströmmande

stora antalet arbetare;
2:o den låga ryska kursen och den låga tullen på fär

diga utländska fabrikater, hvilka hvardera underlätta importen 
af utländsk vara;

3:o de i fängelserna förfärdigade artiklarnes låga pris; 
äfvensom

4:o judarnes rättighet att utöfva yrken och utbjuda sina 
varor till salu.

20:de frågan:
Af hvilken förmån eller utmärkelse borde de handtvärkare 

bliiva delaktiga, som utmärkt sig genom bildning, framstående ar
betsskicklighet och redbarhet i handel och vandel, utan att sådant 
behöfde ske på näringsfrihetens bekostnad.

Då afsigten med „förmåner och utmärkelser" åt fram
stående industriidkare är att sporra dem till fortsatta an
strängningar för allmännyttiga sträfvanden, föreslår Arbetare
föreningen :

att styrelsen vid bortgifvandet af industristipendier måtte 
gifva företräde åt personer, hvilka gjort sig kända „genom 
bildning, arbetsskicklighet och redbarhet".

21:sta frågan:
I livad mån hafva resp. yrkesföreningar velat och förmått 

vaka öfver efterlefvanden af hvad i kap. 4 af näringslagen (och 
särskildt i §§ 32 och 24) säges angående arbetsgifvares, arbetares 
och lärlingars ömsesidiga skyldigheter och mellan dem ingångna 
aftal?

Yrkesföreningarnas verksamhet i det syfte 4:de kap. af 
gällande näringslag omförmäler, synes föreningen icke på 
långt när hafva motsvarat de förhoppningar man stält å dem, 
ity att de gjort allt för litet för ordnande af förhållandena 
mellan arbetsgifvare och arbetare, hvilka förhållanden äfven 
i vårt land gifva anledning till åtskilliga önskningar. För
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att ingjuta mera lif i yrkesföreningarnas fullmäktiginstitution 
och dymedelst gifva densamma större betydelse och förtroende 
både hos arbetare och arbetsgifvare, samt göra dessa mera 
solidariska med hvarandra, ville arbetareföreningen föreslå:

a) att halfva antalet af de officiella yrkesföreningarnas 
fullmäktige borde utses af och bland arbetare.

b) att yrkesföreningarnas sålunda af arbetsgifvare och 
arbetare sammansatta bestyrelse, som borde erhålla namnet 
industrifullmäktige, i denna sammansättning ägde afgöra alla 
de å n. v. yrkesföreningarnas såväl ordinarie som förstärkta 
fullmäktige ankommande ärenden, hvaremot endast de af 
yrkesföreningarna valda fullmäktige fortfarande ägde besluta 
i kassaförvaltningen rörande frågor.

22:dra frågan:
Månne ej den öfvérklagade bristen på goda arbetare i Fin

land lättast förklaras af den omständigheten, att den finske arbetaren 
är eftersökt i .Ryssland o< h der allti 1 finner förmånlig anställning?

Arbetareföreningen anser att finska arbetares utvandring 
till Ryssland ingalunda minskat de goda arbetarnes antal i 
Finland, emedan

a) de skickliga arbetarne på senare tiden i allmänhet 
icke åtnjuta större förmåner i Ryssland än i Finland, hvar- 
för endast få verkligen goda arbetare resa till kejsaredömet.

b) de yngre i allmänhet mindre försigkomna arbetarne, 
hvilka härifrån resa till Ryssland, der blifva i tillfälle att 
förkofra sig i sitt yrke och derför efter sin återkomst till 
hemlandet öka de bättre arbetarnes antal.

23:dje frågan:
Kan i ett land, där hvarje medborgare har i lag stadgad rätt 

att efter förmåga tillgodogöra sig sin arbetskraft och skicklighet, 
någon fråga uppstå om obehörig konkurrens emellan producenter 
inom samma yrke? Är det icke förmånligare för arbetaren ooh för 
landet i sin helhet, att konsumenten eger frihet att köpa sin vara 
der det honom lyster, än om han för fyllande af sina behof hän
visades till ett fåtal burskap egande mästare?

Arbetsgifvarnes yrkanden om inskränkning i den fria 
näringsrätten och den deraf följande konkurrensen äro gan
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ska naturliga, isynnerhet under tider af sådant betryck, hvar
med vår industri de senaste tiderna haft att föra en förtvif- 
lad kamp, men arbetarnes intressen äro, om’ man ser saken 
i stort, ej härvidlag identiska med arbetsgifvarnes.

Det ligger i arbetsgifvarens intresse att hafva så få 
konkurrenter som möjligt, emedan han då vanligen kan hålla 
högre pris på sin vara och dock ej behöfver höja lönen för 
sina arbetare, af orsak att dessa hafva svårt att erhålla ar
bete på annat håll. Under sådana omständigheter produceras 
mindre än då flere tillverkare täfla på marknaden, och va
rans pris håller sig som sagdt högre, men följden häraf är 
den, att en mindre qvantitet varor säljes än om priset vore 
lägre, så att äfven den mindre bemedlade utan svårighet 
kan fylla sitt behof. Och då afsättningen är mindre, är äf
ven den derefter beroende tillverkningen mindre. Men då 
tillverkningen är liten, få blott ett fåtal arbetare sysselsätt
ning dervid. Detta fåtal kan då måhända hafva god förtjenst, 
men deras arbetslösa kamrater förtjena ingenting. Hvad är 
då naturligare, än att de utbjuda sitt arbete billigare än de
ras i arbete varande kamrater, hvilkas lön derefter, med 
ledning af tillbudet å arbetskraft, bestämmes af arbetsgifvarne. 
Att arbetarnes flertal och den stora konsumerande allmänhe
ten ej deraf har någon fördel, synes obestridligt.

I synnerhet i de yrken, der stor och jemn afsättning 
eger rum, kunna arbetsgifvarne under förhållanden af på 
konstladt sätt begränsad konkurrens lättare än eljest förtjena 
stora förmögenheter, och detta är ej till gagn för arbetaren, 
emedan i dessa förmögenheter ingår en del, som kunnat 
komma arbetaren till godo, om arbetsgifvarens vinst varit 
mindre.

Arbetareföreningen anser derför, att klagan öfver obe
hörig konkurrens mellan lika berättigade medborgare ur det 
allmänna välets synpunkt är obefogad.

24:de frågan:
Har det visat sig, att maskinarbetet utöfvat ett menligt infly

tande på handarbetsskickligheten eller i allmänhet fabrikerna på 
handtverkerierna och i hvilka afseenden?



59

Om man med. „handarbetsskicklighet“ vill förstå den 
yrkeskunnighet, som innebär förmågan att förfärdiga alla 
eller ett stort antal af de olika slags arbeten, hvilka produ
ceras inom samma yrke, så är det obestridligt att denna 
skicklighet till följd af bl. a. maskinarbetets inflytande blifvit 
sällsyntare dag för dag, emedan

a) såväl arbetare som arbetsgifvare sträfva till att få 
arbetsfördelningsprincipen så mycket som möjligt tillämpad 
och derunder motarbeta det slag af allmän yrkesskicklighet, 
som under äldre mindre utvecklade förhållanden var vanligt 
och motsvarade tidens kraf, och emedan

b) de arbetare som utbildat sig för en viss specialitet, 
deruti uppnå långt större färdighet än icke specialister, hvar
för de inom alla större verkstäder föredragas framför de sist- 
nämda, som till följd deraf allt mera se det med sin fördel 
förenligt att slå sig på någon specialitet af yrket.

Förstår man med „handarbetskicklighet“ arbetarens för
måga att inom den specialitet han valt, utföra ett arbete, 
så är det obestridligt att skickligheten rönt ett gynsamt 
inflytande af maskinarbetets utveckling, ty det är maskin
arbetet och i allmänhet fabriksindustrin, som åstadkommit och 
utvecklat arbetsfördelningen, hvars goda inflytande på fabri
katet här ofvan framhållits.

25:te frågan:

Vore det fördelaktigt, om i den mindre industrin handarbetet, 
så mycket som möjligt skulle underhjälpas af maskinarbetet, d. v. 
s. af maskiner och mekanisk drifkraft, afpassade för denna industri ?

Arbetareföreningen anser det för alldeles nödvändigt att 
handarbetet äfven i den mindre industrin så mycket som 
möjligt underhjelpes af maskiner, emedan detta möjliggör 
tillverkningen af många varor, som nu, då maskiner ej an
vändas, dels beställas hos storslöjdens idkare, dels, till för
fång för den inhemska industrin och dess arbetare, samt 
derigenom landet i sin helhet, i stora qvantiteter importeras 
från utrikes ort.
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26:te frågan:
Huru många handtverkare af utlänsk nationalitet (mästare 

gesäller och lärlingar finnas å orten, i hvilka handtverk och från 
hvilka länder? Använda de arbetsmaskiner i större omfång, än som 
fallet är med inhemska handtverkare? Hafva deras tillverkningar 
större afsättning än inhemska arbetares och, om så är fallet, af 
hvilka orsaker?

Antalet af i Helsingfors bosatte af utlänsk nationalitet 
och den utsträckning hvari de begagna maskiner har arbe
tareföreningen ansett sig icke behöfva utröna, emedan dessa 
uppgifter, som höra stöda sig på en med ej obetydliga kost
nader förenad undersökning, lättare erhållas af ortens offici
ella yrkeskorporation, handtverks- och fabriksföreningen.

Såsom svar å frågans sista del uttalas:
att de härstädes bosatta handtverkarnes af utländsk

nationalitet tillverkningar icke hafva större afsättning än 
inhemska tillverkares alster.

Orsaken dertill är den, att de ifrågavarande handt- 
verkame i allmänhet ej visat sig ega större yrkesskicklighet 
än ortens egna industriidkare. Men om äfven så vore fallet, 
anser föreningen att några hinder för utländingar att här 
nedsätta sig icke borde göras, emedan detta utan tvifvel 
kunde från vår industri utestänga krafter, hvaraf den har 
stort behof. En jernförelse af den utländska och den finska 
industriella produktionen skall nämligen lemna otvetydiga 
bevis för, att vi ännu hafva ofantligt mycket att af utlandet 
inhemta och så länge detta är fallet bjuder redan klokheten 
oss att ej motarbeta utländingars industriella verksamhet i 
Finland.

27:de frågan:
Med hvilka länders tillverkningar företrädesvis äger en be

svärande konkurrens rum på den inhemska marknaden? Hvad är 
orsaken, att utländska artiklar ofta föredragas framför inhemska 
tillverkningar? Hvilka yrken hafva svårast att konkurrera med 
den utländska importen?1

De länder, med hvilkas tillverkningar den mest besvä
rande konkurrens äger rum äro följande:
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l:o) Ryssland (införsel 1882 till Finland 71,740,951 mk.) 
Hufvudsakliga importartiklar på det industriella området: 
möbel och andra snickeriarbeten, lädervaror, mindre metall
arbeten, leksaker m. m..

2:o) Tyskland (införsel 1882 till Finland 42,638,121 mk). 
Införselartiklar: finare träarbeten af flere slag, kläder, läder, 
metal- ocli galanterivaror, leksaker m. m.

3:o) Storbrittanien (införsel 1882 till Finland 15,950,318 
mark). Införselartiklar: jernvaror, maskinartiklar, kläden, 
kokkärill.

4:o) Sverige-Norge (införsel 1882 till Finland 13,742,095 
mk). Införselartiklar: metallarbeten, mejerikäril, leksaker m. m.

Orsaken till att utländska artiklar ofta föredragas fram
för inhemska är:

1) att allmänheten vant sig anse den utländska varan 
bättre än den inhemska;

2) att den inhemska varan vanligen är något, om än 
obetydligt dyrare än den utländska, hvilken dessutom ofta 
eger företrädet att hafva ett vackrare utseende.

2S:de och 29:de frågorna :
Äro de för råämnen och tillverkningsmaterial nu gällande 

tullsatser så stälda, att ett rigtigt förhållande äger rum emellan 
dessa satser och importtullen å de tillverkade varorna?

I hvilket förhållande borde importtullen å utländska tillverk
ningar stå till deras försäljningspris, om det inhemska arbetet med 
någon framgång skall kunna täfla med det utländska?

Saknande nödiga förutsättningar för att kunna ingå i 
en omfattande pröfning af tullfrågorna, uttalar Arbetareför
eningen :

a) att råmaterialtullarna så mycket som möjligt måtte 
nedsättas och der det låter sig göra helt och hållet aflyftas.

b) att Industristyrelsen måtte egna frågorna om mått
ligt tullskydd för den inhemska industrin all möjlig upp
märksamhet.

c) att Industristyrelsen måtte taga i öfvervägande frå
gan om åvägabringandet af reciprocitet på detta område mel
lan Finland och Ryssland.
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30:de frågan:
Förekommer det inom den finska mindre industrin några 

exportartiklar eller sådana tillverkningar, som med fördel exporteras 
till andra länder?

Lemnades obesvarad.

31:sta frågan:
Har nu gällande näringslag redan blifvit så noggrant och 

fullständigt tillämpad, att öfvertygelse vunnits om dess förtjenster 
och brister?

Yrkandena om förändringar i gällande näringslag hafva 
särskildt vändt sig mot lagens 2 §. Men följderna af denna 
§ kunna icke ännu till sina verkningar konstateras, emedan 
sådan stabilitet till följd af tidens korthet och de ekonomiska 
förhållandenas abnormitet icke hunnit inträda i de personers 
ekonomiska ställning, som nu lifnära sig med stöd af nämnda 
§, att deraf några säkra slutsatser kunde dragas. Ifråga
varande lagstadgande tillgodoser ett för samhället ytterst vig- 
tigt intresse, nemligen det att ju lättare arbetaren har att 
kunna utbyta sin ställning till en för egen räkning arbetande 
näringsidkares, dess mindre råka arbetarne i beroende af 
arbetsgifvarne.

Härutinnan synes sålunda ingen förändring önskvärd. 
Stadgarna om arbetsgifvarnes och arbetarnes förhållande till 
hvarandra synes deremot påkalla vissa förändringar. Då be
fogenheten af detta yrkande i det föregående bevisats, må 
här endast påpekas att de ifrågavarande stadgandena till sina 
verkningar mycket väl nu redan kunna bedömas, emedan de 
tillämpats sedan 1868 års näringslag blef gällande. Arbetare
föreningen uttalar derför:

att säker öfvertygelse om gällande näringslags brister 
tillsvidare vunnits endast om stadgandena beträffande de offi
ciella yrkesföreningarnas fullmäktiginstitution.

Af Helsingfors Arbetareförening uppställda frågor. 
Begagnande sig af den rätt Industristyrelsen i sitt cirkulär med-
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gifvit Arbetareföreningen, har densamma uppstält följande 
frågor:

Har arbetarnes ekonomiska ställning försämrats under 
de senaste 20 åren? och om så är fallet: Hvilka åtgärder 
borde med anledning deraf vidtagas?

Frågorna hafva besvarats sålunda:
För att kunna erhålla ett säkert svar på frågan om 

arbetarens ekonomiska ställning försämrats under åren 1865 
—85 har komitén från 49 inom Helsingfors bedrifna yrken 
insamlat uppgifter rörande arbetslönernas storlek och arbets
tidens längd under hvarje af åren 1865—1885. Af dessa 
uppgifter, som blifvit sammanstälda till tabeller, hvilka här- 
jemte till Industristyrelsen öfversändas, framgår

a) att arbetslönerna stigit för: asfaltläggare, bleck- och 
plåtslagare, boktryckare, förgyllare, guld- och silfverarbetare, 
konditoriarbetare, litografer, mineralvattenfabriksarbetare, mu
rare, målare, pianofabriksarbetare, sadelmakare, skorstens- 
fejare, snickare, stentryckare, tapetserare, timmermän, urmakare 
och vagnmakare.

b) att arbetslönerna blifvit oförändrade för bagare, bryg- 
geriarb., glasmästare, handskmakare, kakel- och fajansfabriks
arbetare, sågverksarb., tobaksfabriksarb., sömmerskor och ättiks- 
fabriksarbetare, samt

c) att arbetslönerna i större eller mindre grad fallit 
för bokbindare, garfvare, gipsgj utare, kopparslagare, arbetare 
vid mekaniska verkstäderna, skomakare, skräddare, smeder, 
sockerbruksarb., tunnbindare, vide- och rottingsarbetare.

Om dessa fakta ställas i bredd med här jemväl bifogade 
tabeller öfver de förnämsta lifsförnödenheternas pris och hus
hyrornas storlek under nyss angifna 20 års period, så be
visa de ovedersägligen

att en delvis betydlig försämring uti en del 
arbetares ekonomiska ställning inträdt under åren 
1867—85.

Härvid får dock ej förbises att antalet af dem, som ge
nom industriarbete i H:fors förvärfvat sitt uppehälle, helt viss
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stigit betydligt. Beklagligtvis finnas inga siffror häröfver 
att tillgå, men den stora ökningen af arbetsgifvare ställer 
det utom allt tvifvel att äfven arbetarnes antal stigit. Häraf 
följer sålunda att man mot hvarandra måste väga olägerheten 
af det delvisa prisfallet på arbetskraften, och fördelen af att 
flere personer än tidigare beredts tillfälle till arbetsförtjenst 
och deraf härflytande lättnad att lifnära sig.

Den obestridliga stegringen i lefnadskostnaden, hvari 
hushyrorna inberäknats, gör dock att det ekonomiska be
trycket isynnerhet för de gifta arbetarne är i hög grad 
beaktansvärdt.

Detta allvarsamma faktum och den bland en del arbe
tare tilltagande misstämningen och modlösheten, samt er
farenheterna från andra länder, mana oss att söka utreda 
om icke några åtgärder kunde vidtagas för motarbetandet 
af det ondas öfverhandtagande.

Arbetareföreningen kan väl med tillfredsställelse kon
statera att förhållandet mellan kapital och arbete ej i vårt 
land antagit det olycksbådande utseende, som på detta om
råde möter oss hos främmande folk, men då utvecklingen 
i allmänhet äfven hos oss, enligt arbetarnes förmenande, 
tyckes tendera till att förmögenheten är i tilltagande hos sam
fundets lyckligare lottade medlemmar under det att folkets 
flertal, arbetarne, ej kunna glädja sig öfver utsigten till en 
sorgfriare framtid, så tillåter sig arbetareföreningen, med fä- 
stadt afseende jemväl derå att det bör vara en förutseende 
regering angeläget att så vidt möjligt förebygga anlednin
garna till missnöje bland arbetarne, föreslå nedsättande af 
en komité för undersökning af arbetareförhållandena i landet.

Arbetareföreningen har tänkt sig att komiténs instruk
tion borde affattas ungefär efter samma grunder, från hvilka 
man utgick i Danmark vid nedsättandet af den genom kungl. 
resolutionen af den 20 september 1875 påbjudna arbetarekom
missionen. Bland de frågor, som af arbetarekomitén borde 
beaktas och utredas, ville arbetareföreningen särskildt fram
hålla följande:
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1) Arbetarnes skolundervisning.
2) Lärlingsförhållandenas ordnande.
3) Normal arbetsdag.
4) Arbetssystemerna (Produktionsföreningar, andelssy- 

stemet).
5) Aktieväsendet i förhållande till arbetarne.
6) Fackföreningar.
7) Sjuk- och begrafningshjelpskassor (undersökning om 

de nu bestående kassornas förmåga att fullgöra sina förbin
delser. Förslag om reformer.)

8) Alderdomsförsörjningskassor.
9) Konsumtionsföreningar.
10) Arbetarne och sparkassorna.
11) Lindring af skattebördorna genom införande af den 

förändring, att ju större inkomsten är, dess högre blir ut
taxeringen för hvarje skattöre (progressiv beskattning).

12) Om möjligheten att bereda landets lösa befolkning 
tillfälle att genom småningom skeende afbetalningar blifva 
ägare af ett eget jordstycke. Denna åtgärds inverkan på 
industrin.

13) Uppvisande af såväl de hållbara som de ohållbara 
sidorna i de moderna yrkandena om reformering af arbetare- 
förhållandena.

Ehuru det af en derför nedsatt komité utarbetade och 
till H. K. M:t den 10 maj 1884 aflemnade förslaget om bl. 
a. arbetareförsäkringens ordnande synes föreningen oantagligt, 
emedan det hvilar på samma grund som tyska rikslagen af 
den 7 juni 1871, hvaremot den befogade anmärkning gjorts 
„att, såsom doktor Hedin i svenska riksdagen yttrade, när 
ersättningspligten skall bero af försummelser och brister i 
de tekniska anordningarna, den svårligen kan så bestämmas, 
att den ej föranleder ständiga processer, eller varder antin
gen obilligt tungt för arbetsgifvaren eller af nära nog blott 
illusoriskt gagn för arbetaren", har arbetareföreningen ej 
velat till den föreslagna komiténs pröfning hänskjuta för- 
säkringsfrågan, emedan denna kräfver en så omfattande sta
tistisk undersökning att den endast torde kunna åstadkom

5
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mas af en specielt för försäkringsfrågans utredning nedsatt 
komité, arbetande ungefär efter en dylik plan som den i 
Sverige af kungl. m:t den 10 oktober 1884 på riksdagens 
framställning nedsatta arbetarekomitén.

Att arbetareförsäkringskomitén emellertid i den af för
eningen här ofvan förordade komiténs betänkande skulle 
finna många och högst vigtiga stödjepunkter för sitt arbete, 
torde en hvar, som satt sig in i denna sak, erkänna. Men 
hufvudsyftet med komiténs verksamhet vore, såsom af det 
ofvansagda torde framgå, att på grundvalen af noggranna 
undersökningar gifva en öfverskådlig framställning af arbe
tareförhållandena i vårt land och framställa förslag till åt
gärder, egnade att länka deras utveckling i en för samhället 
lycklig riktning.

Stödjande sig på ofvan framhållna skäl anhåller Hel
singfors arbetareförening

att Industristyrelsen måtte ingå till H. K. M:t med 
anhållan om nedsättandet af en utan vetenskapsmän, arbets
gifvare och arbetare bestående komité för undersökande af 
orsakerna till och de möjliga botemedlen för de ogynsamma 
förhållanden, som tyckas hota jemväl vårt lands arbetare.

Helsingfors d. 27 April 1886.
A Helsingfors Arbetareförenings vägnar:

V. v. Wright.
J. Pehkonen.

Instruktion for Festbestyrelseii. För att kunna undvika 
möjliga förvecklingar med anledning af att Festbestyrel- 
sens verksamhet och förhållande till direktionen genom stad
garna ej närmare bestämmas, beslöts vid direktionens sam
manträde den 26 Augusti nedsätta en komité för utarbetande 
af en instruktion för Festbestyrelsen.

Från direktionens sida valdes härtill hrr Bergman, 
och Lundqvist och från festbestyrelsen hrr Göhle och Tam- 
melander.

I afvaktan på komiténs betänkande står frågan tills
vidare öppen.
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Inventering af föreningens iösa egendom. At snickeriarbeta- 
ren E. Lindstedt och urmakarmästar K. Palmgren uppdrogs 
vid direktionens sammanträde den 28 Dec. att inventera för
eningens egendom och deröfver upprätta ny längd, samt före
taga nödiga afskrifningar.

Julius Theodor Lagcrbohin. Helsingfors Arbetareföre
ning har under det senaste året haft sorg. En föreningens 
mest nitiske och sträfsamme medlem, ledamoten i Förenin
gens Direktion, Bokbinderifabrikanten Julius Theodor Lager
bohm, utandades den 22 April sin sista suck. Känd och 
värderad af alla föreningsmedlemmar sörjes han utom af enka 
och fosterdotter äfven af hela föreningen. Nämnom ej här 
den del han tagit i Helsingfors kommunala lif och vid skötan
det af Helsingfors Handtverks- och Fabriksförenings ange
lägenheter, men må det blott vara kändt att det var han, som 
då tanken på bildandet af Helsingfors Arbetareförening blif
vit framkastad, så att säga närde och uppfostrade densamma 
genom att leda förhandlingarna uti den komité, som hade 
upprättandet af förslag till stadgar sig ombetrodd. Senare 
deltog han såsom viceordförande i interimsdirektionen under 
hela dess arbetsdryga funktionstid. Vald till medlem i 
direktionen tröttnade han aldrig att vårda sitt skötebarn den 
nyssfödda föreningen och uteblef sällan eller aldrig från nå
got sammanträde. Få af föreningens medlemmar torde det 
äfven hafva varit, som så mycket som han vistades på loka
len. Rik på erfarenheter, samlade under ett långt och verk
samt lif, visste han alltid framhålla det som var till för
eningens och arbetarens fromma. Flärdfri och stående främ
mande för all traktan efter beröm och annan utmärkelse hade 
han ingen annan bevekelsegrund för sitt uppoffrande arbete 
än det att gagna saken. Med ett ord, han var en anspråks
lös, duglig arbetare. Frid derför öfver den ädle varme ar
betarevännens stoft, der det hvilar i fosterjordens sköte.

Julius Theodor Lagerhohms fond för skolelevers (barn till 
föreningsmedlemmar) beklädande kallades den fond, hvilken 
vid månadsmötet den 26 April beslöts att bildas af medel,
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som hade öfverblifvit från insamlingar till den minneskrans 
som nedlades på den aflidnes graf,

Journal öfver nedsatta komitéer. På ordf. förslag uppdrogs 
vid direktionens sammanträde den 28 Dec. åt sekreteraren 
att från 1887 års början föra en journal öfver af direktionen 
och föreningen nedsatta komitéer och därvid anteckna da
gen för komiténs utseende, ledamöternas namn, hvem som 
anmodats sammankalla komitén och dagen då komitén full
gjort sitt uppdrag.

Kassörsbefattuingen har till slutet af Jan. skötts af bank- 
tjenstemannen A. Broberg samt derefter, emedan hr Broberg 
af tjensteåligganden blef tvungen lemna orten, af hans vikarie 
banktjenstemannen A. Biese. Kassatimmar har äfven under 
detta år hållits lördagar kl. 7—9 e. m. och söndagar kl. 
5—6 e. m. samt dessutom under månadsmötena. Vid direktionens 
sammanträde den 19 Oktober anmälte t. f. kassören att han 
„för att draga ett strå till stacken“ till dess den kontanta 
tillgången i föreningens allmänna fond uppgår till minst 
1,000 mark, åtog sig att sköta kassörstjensten utan något 
arvode. Direktionen får härför offentligen uttala sin varma
ste tacksägelse.

Lokal för föreningen. Föreningen har äfven under detta 
år varit inrymd i gården n:o 8 vid Brunnsgatan, hvarest en 
hyra af 2,400 mark erlagts. Anseende hyran under när
varande förhållanden ganska hög har direktionen öfverlem- 
nat åt hrr V. Pettersson och V. Liljeroth att eftersöka en 
billigare och om möjligt lämpligare lokal för densamma.

Läsesalen. I läsesalen har under året funnits följande 
tidningar. I Finland utkommande på finska språket:

Aamulehti, Aura, Aamunairut, Ilmarinen, Hämeen Sano
mat, Keski Suomi, Oulunlehti, Kyläkirjaston Kuvalehti, Laa
tokka, Lappeenrannan Uutiset, Matti Meikäläinen, Mikkelin 
Sanomat, Satakunta, Savo, Suomalainen Wirallinen Lehti, 
Suomen Raittiuden Seuran Lehti, Uusi Suometar, Walvoja, 
Waasan Lehti, Kristillisiä Sanomia, Suomen lähetyssanomia 
lisälehden kanssa (bekostas af hr A. Théman) och Wiipurin 
Sanomat. På svenska språket: Finlands Allmänna Tidning,
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Folkvännen, Helsingfors Dagblad, Hufvudstadsbladet, Finland, 
Nya Pressen, Sporten, Tammerfors Aftonblad, Uleåborgs tid
ning, Wasa tidning, Åbo tidning, Åbo Underrättelser, Östra 
Finland, Österbottniska posten och Spets: i S:t Petersburg 
utkommande Inkeri, i Amerika utkommande Uusi Kotimaa: 
i Sverige utkommande Arbetarebladet, Arbetarens vän, Hem
vännen, Norden, Tiden (half veckoupplaga), Figaro från Stock
holm, Typografernes tidning och Söndags Nisse; i Tyskland 
utkommande: Kölniche Zeitung (Wochenausgabe).

Läsesalen i Gammelstaden. Den för frågan härom nedsatta 
komitén inlemnade till direktionen följande förbindelser:

I händelse Arbetareföreningen i Helsingfors åtager sig 
att uti Gammelstaden bilda en filial af föreningen, förbinder 
sig undertecknad att för detta ändamål under ett års tid, 
räknadt från den första Januari 1886 till den första Januari 
1887, tillhandahålla föreningen en lokal derstädes, bestående 
af: en stor sal med en golfyta af cirka ettusen (1,000) qva- 
dratfot, ett mindre rum derinvid, att användas till bibliotek, 
samt förstuga och tambur till ett pris af: de första måna
derna Januari, Februari och Mars tio (10) mark pr månad 
och de öfriga nio månaderna femtio (50) mark pr månad, 
häri inberäknadt lokalens upplysning och värme. Dock med 
den inskränkning i afseende å ofvanstående prisbestämning, 
att i fall de inkomster, hvilka i egenskap af anmälnings-, 
inträdes- och månadsafgifter inflyta, från de till filialen sig 
inskrifvande medlemmar, icke betäcka såväl l:o ofvanstående 
hyra för lokal, värme och ljus, s i som ock 2:o andra med filia
lens uppehållande förenade omkostnader, skola dessa under 
punkt 2:o upptagna utgifter från filialens inkomster främst 
till fullo betäckas och af återstoden, så långt ske kan, hyran 
bestridas och med hvilken återstod jag förklarar mig till 
fullo ersatt.

Helsingfors den 7 Januari 1886.
H. V. Nordlin.

I händelse Arbetareföreningen i Helsingfors stad uti 
Gammelstaden bildar en filial af föreningen, åtager sig un
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dertecknad att bestrida bibliotekariebefattningen derstädes 
under ett års tid, räknadt från den 1 Januari 1886 till den 
1 Januari 1887, för en ersättning af femtio (50) mark pr år. 
Dock med den inskränkning att, i händelse de inkomster, 
hvilka från filialens blifvande medlemmar inflyta, efter af- 
drag af administrationskostnader, tidningsprenumeration, biblio- 
teksunderhåll m. m., icke till fullo uppgå till ofvanstående 
femtio (50) mark åtnöja mig med den återstod, hvilken kan 
förefinnas.

Helsingfors den 7 Januari 1886.
Verna Lindholm.

Komitén föreslog äfven att, emedan det ej komme att 
tillskynda föreningen någon ekonomisk uppoffring, direktionen 
skulle förorda hos månadsmötet inrättande af den föreslagna 
läsesalen.

Detta direktionens beslut godkändes äfven vid ett samma 
dag hållet månadsmöte. Öfver sin verksamhet har biträdande 
ordningsutskottet afgifvit följande redogörelse:

„Genom protokollsutdrag delgaf direktionen för H:fors 
arbetarförening att ordinarie ordningsutskottet sig till biträde 
för öfvervakandet af ordningen i föreningens läsesal i Gam
melstaden utsett hrr Karl Blomqvist, G. Hellman, H. V. 
Nordlin, J. F. Riipinen, J. W. Saarela och Joh. Sanden. Vid 
deras sammanträde d. 25 Febr. utsågs till ordförande hr H. 
V. Nordlin, till sekreterare Karl Blomqvist och till kassör 
hr J. F. Riipinen.

Under året har hr J. W. Saarela afgått, och utsågs i 
hans ställe här bosatta porslinsarbetaren hr J. Lindeberg, 
hvilken äfven afflyttade, och utsågs då i hans ställe hr A. 
Wallenius.

Dessutom har biträdande ordningsutskottet sig till för
stärkning i stället för festbestyrelse utsett följande fyra 
personer, nemligen: hrr K. Andersson, S. Hägg, G. A. Lilje- 
berg och E. Johansson.

Under året har utskottet haft 20 sammanträden, dervid 
hufvudsakligen förekommit diskussion om medel att intressera
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befolkningen härstädes för nyttan ocli ändamålet med biblio
teket och läsesalen, och är att hoppas, att detsamma skall 
blifva större, än hvad det hittills varit.

För öfrigt har utskottet enligt stadgarna öfvervakat 
ordningen i läsesalen, såväl vid de tider då den varit öppen 
för läsning, som då samqväm egt rum i densamma. Och 
kan med tillfredsställelse meddelas att några oordningar icke 
förekommit.

Biblioteket har under större delen af året handhafts 
af fröken Verna Lindholm, och sedermera af fabriksarbeter- 
skan Bertha Lindeberg.

Festbestyrelsens förrättningar under året ha skötts af 
härvarande biträdande ordningsutskott, men kommer nästa 
år att väljas en biträdande festbestyrelse. Samqvämens an
tal har varit inalles 12, vid hvilka musik utförts af Arabia 
musikförening, undantagandes 2:ne gånger.

Ett af dem har varit offentligt, till förmån för förenämnde 
förening, men som till följd af den då pågående Derbyfesten 
vid Aggelby, var ganska fåtaligt besökt, hvarföre behållnin
gen endast blef 49 mark 50 penni, som lemnades till då
varande musikföreningsledaren hr F. Cederroth. Af de öfriga kan 
endast nämnas barnfesten den 26 December, som var arrange
rad af fruarna Amalia Nordlin, Emma Andersson, Anna Sanden 
och fröken Mathilda Nordlin. Festen var i allo lyckad, och gra
nen var prydlig och stor. Fördelningen af sötsaker var arran
gerad på förträfligt sätt, som hedrade tillställarene. Der
efter uttalades några uppmuntrande ord af hr H. V. Nordlin, 
hvilka återgåfvos på finska af hr Hellman.

Festkassans inkomst har varit....................Fmk 311: 75
hvartill tillkommer som gåfva af hr Grönlund „_____ 5: -

Summa Fmk 316: 75

Utgifterna vid samtliga samqväm..............Fmk 289: 35
Kontant i kassan...................................... „ 27: 40

Summa Fmk 316: 75
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Läsesalens inkomster enligt redovisning . . Fmk 619: —

Diverse utgifter för läsesalen enligt redov. . Fmk 403: 05 
Till hyra för lokalen enligt redov.....................„ 215: 95

Summa Fmk 619: —

A biträdande ordningsutskottets vägnar:
H. V. Nordlin. J. F. Riipinen".

Medlemmars godkännande. Under årets lopp har vid tret
ton af direktionens sammanträden förekommit granskning af 
inträdessökande, och har direktionen dervid godkänt alla, 
med undantag af två, åt hvilka äfven ordningsutskottet an
sett ej böra beviljas rätt att såsom medlemmar inträda i 
föreningen.

Ordningsregler för sångkören. Af den uti senaste års
berättelsen omnämnda komitén för utarbetande af förslag här
till hade betänkande inkommit och samtidigt äfven ifrån fest
bestyrelsen ett af densamma upprättadt förslag. Vid sam
manträdet den 28 Mars beslöt direktionen med anledning 
häraf att i förening med festbestyrelsen diskutera hvardera 
dessa förslag. Med ledning af det af komitén upprättade, 
antogs vid ett af direktionen och festbestyrelsen hållet ge
mensamt sammanträde den 30 Mars detsamma med några 
smärre ändringar.

Ordningsutskottet har öfver sin verksamhet afgifvit föl
jande berättelse: „Det från år 1885 qvarstående ordnings
utskottet fortsatte sitt arbete till den 13 Mars 1886, vid hvil- 
ken tid från den nyvalda direktionen ankom protokolls
utdrag öfver valet af ordningsutskott för 1886, hvarefter 
här upptagna personer vidtogo med sin verksamhet, nemli- 
gen: faktorn R. Ahlstedt, restauratören G. Blomqvist, maski
nisten M. Blomqvist, kopparslagaren P. W. Grahn, vågmästa
ren K. Hellén, bokbindaremästaren G. A. Niska, snickaren 
H. J. Nyman, urmakaremästaren K. Palmgren, modellsnicka
ren D. Stenbacka, materialförvaltaren K. Schwenzon, verk
mästaren A. Wilén, urmakarmästaren J. F. Widemark. Den
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16 Mars valde utskottet till ordförande G. Blomqvist, vice- 
ordförande K. Palmgren och till sekreterare K. Hellen.

Under året hafva hrr Grahn, Hellen och Nyman afgått, 
den förra genom val till direktionsmedlem, de senare genom 
afflyttning från orten och i deras ställe invalts kontoristen 
F. Ekman, byggmästaren W. Lindeman, urmakaregesällen 
K. A. Söderbom. Den 12 Augusti valdes i stället för K. 
Hellen till sekreterare K. Schwenzon.

Under året har utskottet haft 31 sammanträden, hvar
vid diskuterats frågor hörande till utskottets verksamhet. 
Utskottet har nödgats afstyrka 2 mäns inträde i föreningen. 
Inalles hafva godkänts 261 manliga och 111 qvinliga med
lemmar.

För öfrigt har det ålegat utskottet att öfvervaka ord
ningen såväl uti föreningens lokal som vid de af festbesty
relsen föranstaltade nöjen och utfärder. Med tillfredsställelse 
kan meddelas, att några oordningar hvarken uti lokalen eller 
vid nöjena förekommit, utan har allt aflupit på ett för Hel
singfors arbetare hedrande sätt. Likväl kan utskottet icke 
underlåta att omnämna det detsamma nödgats från föreningens 
nöjen aflägsna 5 manliga och 7 qvinliga deltagare, mot hvilka 
funnits skäl till anmärkning. Två män hafva vägrats in
träde till nöjen, emedan de försökt vinna inträde med biljet
ter, tillhörande andra nöjebesökare. Af dessa personer till
hörde ingen föreningen.

Den 21 Januari blef utskottet af direktionen anmodadt 
att utse ordningsutskott för filialen i Gammelstaden, och ut
sågs till detsamma följande personer, nemligen: hrr K. Blom
qvist, G. Hellman, Joh. Sanden, H. V. Nordlin, J. W. Riipi
nen och J. W. Saarela.

Något vidare anmärkningsvärdt har icke under året 
passerat.

Helsingfors den 31 December 1886.

A Ordningsutskottets vägnar:
Gustaf Blomqvist.

Karl Palmgren. Karl Schwenzon.
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Passfrihet åt Arbetareföreningens medlemmar. På en af för
eningens direktion genom guvernören öfver Nylands län in- 
gifven ansökan om passfrihet för de af Arbetareföreningens 
medlemmar, hvilka deltogo i lustresan till Stockholm, hade från 
civilexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland genom be- 
mälde guvernör afböjande svar blifvit direktionen tillstäldt.

Platsförmedlingsbyrån. Enär den af föreningen anordnade 
platsförmedlingsbyrån (föreståndare hr K. Löfman) ej mot
svarat sitt ändamål och på den grund upphört med sin verk
samhet, öfverlemnade direktionen vid sammanträdet den 4 
Oktober åt hrr Grahn och Nordling att inkomma med för
slag till densammas omgestaltande. Vid sammanträdet den 
28 December framlade komiterade följande förslag:

„Af Arbetareföreningens Direktion antages en person, 
som är villig att mot de här nedan stadgade afgifter an
skaffa plats åt manlige yrkesarbetare.

Föreståndaren för byrån, bör sätta sig i förbindelse med 
arbetsgifvare såväl i H:fors som äfven i andra af landets städer.

Föreståndaren vare skyldig att på af honom bestämd 
tid och plats vara tillgänglig för platssökande.

Sökande af plats har att vid anmälning inlemna af- 
skrift af betyg, jemte en afgift af 50 penni. Vid erhållan
det af plats erlägges ytterligare 1 mk 50 penni. För bref- 
porto erlägges extra.“

På ordförandens förslag beslöts att äfven yrkes arbeter- 
skor skulle af byrån betjenas och att byråns föreståndare 
årligen skall till direktionen afgifva redogörelse. Dessa be
stämningar godkändes, och bordlädes frågan för att behandlas 
vid ett kommande sammanträde.

Restaurationen. Till föreståndare för den genom förra 
restauratören H. E. Lindholms afgång lediga restaurationen, 
hvartill ansökningstiden utgick den 15 Jan., hade anmält sig 
16 sökande, hvaribland direktionen vid sammanträdet den 18 
Januari enhälligt utsåg maskinisten A. Tukiainen, hvilken 
sedermera genom kontrakt är bunden vid föreningen. Att 
detta direktionens val träffade lämplig person, synes af det
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ordningsfulla sätt, hvarmed restaurationen handhafves. För 
erhållande af fortfarande utskänkningsrättighet beslöt direk
tionen vid sammanträdet den 31 Oktober att derom ansöka 
och beviljades äfven densamma af Stadsfullmäktige intill ut
gången af år 1888.

Revisorer för 1886 års räkenskaper. Vid årsmötet den 7 Mars 
försiggick samtidigt med direktionsvalet äfven val af revi
sorer och utsågos dertill: Kontorist F. Ekman (107 röster), 
Lektor M. Gadd (72 röster), Fabrikör A. L. Hartwall (62 
röster), Bokförar K. Kekoni (40 röster) och Ingeniör R. Hu- 
ber (29 röster), hvaraf de två senare såsom suppleanter.

Råd och lijclp i frågor rörande den kommunala taxeringen. 
Vid sammanträdet den 6 Januari beslöt direktionen att i 
dessa för arbetaren vigtiga frågor, hvarom diskussion senaste 
år hade försiggått lemna råd och upplysningar, och åtogo 
sig direktionsmedlemmarne hrr Bergman, Hindström, Lund
qvist och v. Wright att hvarje söndag kl. 3—7 så länge 
taxeringen varade uti föreningens lokal tillhandagå med ön- 
skadt biträde. Utsträckningen af denna verksamhet öfver- 
lemnade direktion åt föreningen, hvilken vid månadsmötet 
den 10 Januari beslöt att densamma denna gång endast 
skulle omfatta föreningens egna medlemmar.

En stor del af dem, som vände sig till komiterade, ön
skade endast erhålla upplysningar om huru stora inkomster 
äro beskattning underkastade, för att med ledning deraf 
sedan sjelfva vidtaga åtgärder. Genom komiterade insändes 
till taxeringsnämnden omkring 35—40 uppgifter öfver de 
sökandes inkomster, och kar med tillfredsställelse konstateras 
att alla de personer, hvilka ha lemnat dessa uppgifter, blefvo 
beskattade eller skattefria enligt sin önskan. Att så skedde 
var alldeles naturligt, ty alla uppgifterna voro åtföljda af 
intyg, utvisande personernas i fråga inkomster.

Det är icke något storartadt, Arbetareföreningen här
utinnan denna första gång kunnat uträtta, men den har dock 
tillförsäkrat mången fattig familjefar en rättvis beskattning 
eller fullkomlig skattefrihet, och hvad mera är, den har gif- 
vit alla Arbetareföreningens medlemmar tillfälle att utan
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någon uppoffring säkerställa sig mot en oriktig taxerings 
betungande följder.

Sekreterarebefattningen. Sedan föreningens förre sekre
terare studeranden B. Grönlund vid sammanträdet den 28 
Mars afsagt sig uppdraget, åtogo sig vid sammanträdet den 
30 Mars undertecknad Aug. Lundqvist och J. Pehkonen, att 
utan ersättning sköta protokollföringen, och hafva vi oss 
emellan fördelat arbetet sålunda, att undertecknad Lundqvist 
fört protokollen vid direktionens sammanträden. Öfversätt- 
ningen häraf till finskan har verkstälts af hr Pehkonen, som 
jemväl vid månadsmötena handhaft protokollföringen.

Skolbarns vistande på landet. På förslag af ordföranden 
upptogs vid direktionssammanträdet den 28 Mars frågan om 
huruvida något borde företagas för beredande af tillfälle för 
fattiga arbetares, företrädesvis föreningsmedlemmars, barn att 
under sommarmånaderna vistas på landet. Direktionen under
stödde förslaget, samt beslöt derjemte föreslå nedsättande af en 
tremannakomité, hvilken skulle utarbeta detalj eradt förslag 
i saken och dermed inkomma till Direktionen, som egde sätta 
företaget i verkställighet. Detta direktionens beslut godkän
des enhälligt vid ett samma dag hållet månadsmöte, och 
bemyndigades direktionen dervid att utse medlemmarna i 
den föreslagna komitén, hvilket af direktionen verkställdes 
vid sammanträdet den 14 April. Till komiterade valdes Frö
ken Edla Winberg (nuvarande Professorskan Freudenthal), 
Lektor V. Heikel och Fabrikanten A. L. Hartwall. I afvaktan 
på komiténs utlåtande står frågan tillsvidare öppen.

Sångkören. Öfver sin verksamhet har sångkören afgifvit 
följande berättelse:

„Under det förgångna året, hvarunder Arbetareföreningens 
sångkör har haft en, enligt fastställda stadgar vald bestyrelse, 
har följande inträffat, hvilket här i korthet refereras.

Från dirigentbefattningen afgick herr K. Sjöblom den 
1 Mars 1886, hvarefter hr A. Tavaststjerna blef vald till kö
rens dirigent, men skilj de sig från sin tjenst redan i Maj
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.s å. Till bestyrelse för kören, som vid samma tid fick egna, 
af direktionen och festbestyrelsen fastställda stadgar, blefvo 
valda: hr A. L. Hartwall, ordförande, till ledamöter frökma 
A. Sandell, H. Hazard, hrr O. Lindstedt och M. Lindfors; 
till bibliotekarie för kören valde bestyrelsen inom sig M. Lind
fors hvarjemte hr O. Lindstedt utsågs att föra bestyrelsens 
protokoll. Efter hr Tavaststjernas afgång antogs arkitekten B. 
Blomkwist till körens dirigent. Nästan samtidigt afsade sig 
hr Hartwall ordförandeskapet för kören, hvarefter till ordfö
rande i hans ställe valdes M. Lindfors, och till medlem i be
styrelsen hr E. Tallgren. Då det ansågs nödigt att äfven 
suppleanter borde finnas, blefvo till dessa funktionärer valda 
fröken I. Lindstedt och hr J. H. Henriksson.

Körens sångöfningar begynte i Augusti; matrikel an
skaffades, deri körmedlemmarne egenhändigt fingo inskrifva 
sina namn jemte yrke och medlemsnummer, och för när
varande består kören af följande 54 personer:

Sopran: fröknma A. Sandell, I. Tuliainen, C. Gumme
rus, Augusta Pettersson, F. Hallén, A. Rosengren, S. Lind
roos, M. Rehell, I. Johansson, M. Schneider, A. Huttunen, 
A. Söderlund, O. Kaartinen, H. Ahlfors, M. Jernvall, M. Saira
nen, O. Törnström, H. Törnström, fru O. Gummerus.

Alt: fröknma H. Hazard, I. Lindstedt, O. Emiljanoff, A. 
Agren, M. Strömberg, A. Holmberg, I. Forsström, S. Hassel
gren, I. Nyman, E. Hellberg, L. Segerhorn.

Tenor: hrr E. Tallgren, G. Engström, H. Österlund, J. 
Paischeff, A. Söderlund, O. Kronström, J. Henriksson, G. 
Grefveberg, A. Pethman, J. Jefremoff, A. Söderlund, R. 
Hindström.

Bas: hrr M. Lindfors, O. Lindstedt, E. Walkonen, A. Sö
derlund, K. Lodman, L. Lindström, F. Forslund, A. Fröberg, 
A. Lillström, A. Engström, G. Gummerus, H. Puttonen.

Under årets lopp hafva följande sånger inöfvats:
Skördefolkets visa af Linsen, Muisto af H. B—s, Brude- 

färden i Hardanger af Kjerulf, I skogen af Mangold, Suomis 
sång af Pacius, Skades klagan af Haeffner, Oi hellät tuuloset
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af Mendelssohn, Morgonsång af Abt, Sångfåglarne af Lind
blad, Iltakellot af Hermes, Savolaisen laulu af Collan samt 
Tuoli’ on mun kultani af densamme.

Den praktiska anordning har dessutom af bestyrelsen 
vidtagits, att sångöfningarne nu försiggått 3 aftnar i veckan, 
i stället för 2, som förut ägde rum; manskören måndagar, 
fruntimmerskören tisdagar samt sammansjungning fredagar. 
Derigenom hafva de skilda stämmorna blifvit mera noggrant 
genomgångna och dessutom onödig väntning för den ena 
eller andra stämman undvikits. Till julsamqvämet den 2 
Jan. 1887 förstärktes kören med 29 gossar ifrån högre folk
skolan samt omkring 15 damer och herrar af utom kören 
stående personer. Vid detta samqväm bar kören första gån
gen sina af festbestyrelsen förärade sångmärken.

Vidare må nämnas att hr K. Sjöblom godhetsfullt utan 
ersättning för körens räkning transponerat till blandad kör 
den intagande Morgonsången af Abt.

Härmed är sångkörens korta historik för det förgångna 
året afslutad. Såsom synes, äro inga storverk uträttade, men 
man hoppas, att 1887—1888 års sångkörsbestyrelse skall 
kunna lemna en längre resumé öfver körens verksamhet, än 
hvad den nu afgående kunnat göra.

Helsingfors i Februari 1887.

Amanda Sandell. 
Emil Tallgren.

Magnus Lindfors.
Hilda Hazard. 
Otto Lindstedt.

Upplåtande af lokal för hållande af sammanträden. Vid sam
manträdet den 17 Augusti beslöts att åt föreningar eller 
korporationer, hvilka i ett eller annat afseende gagna arbetare
saken, efter direktionens bepröfvande bevilja rätt att hålla 
sammanträden i föreningens lokal, dock så att dessa sam
manträden ej gjorde något intrång på föreningsmedlemmar- 
nes rätt till lokalen.

Ändring af föreningens stadgar. Ett af hr H. V. Nordlin 
väckt förslag till ändring af § 4 i föreningens stadgar
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i sådant syfte att man och hustru skulle erlägga endast 
en inskrifningsafgift upptogs till behandling vid direktionens 
sammanträde den 6 Maj och nedsattes dervid en komité be
stående af hrr K. V. Bergman, Aug. Lundqvist och V. Pet
tersson för att revidera stadgarna och inkomma med förslag 
till ändringar af desamma. Denna komité har äfven numera 
fullgjort sitt åliggande, men torde derom lämpligare meddelas 
i nästa årsberättelse.

Ömsesidig Iiiförsäkring. Till direktionens sammanträde den 
19 Okt. hade anländt en skrifvelse, undertecknad A. Vilj ander, 
hvari framhölls önskvärdheten af att föreningen skulle ställa 
sig i spetsen för en ömsesidig lifförsäkringsverksamhet upp- 
stäld på sådana grunder att 1,100 personer bildade en för- 
säkringskrets och deltagarene häri hade att erlägga utom 
en inträdesafgift vid hvarje inom kretsen förefallande döds
fall 1 mark. Efter det frågan hade blifvit förberedd i direk
tionen, upptogs den till afgörande vid månadsmötet den 28 
November, hvarvid densamma refererades af hr Aug. Lund
qvist, hvilken med ledning af statistiska uppgifter bevisade, 
att det var endast för äldre personer, som ömsesidighets- 
bolaget blefve fördelaktigt och det på de yngres bekostnad, 
och afstyrkte derför förslagets antagande, samt ansåg att det 
enda föreningen kunde på detta område göra, vore att sprida 
kännedom om lifförsäkringens stora betydelse för arbetarne.

Detta godkändes äfven och beslöts på förslag af hr 
Grönlund att hos bolaget Kaleva förfrågan borde göras, huru
vida försäkringspremierna kunde få betalas månadtligen, hvil
ket för arbetarne i hög grad skulle underlätta försäkringen. 
Godkännande detta förslag, beslöt föreningen enhälligt att 
sedan svar å dess förfrågan ingått, rikta ett upprop i lifför- 
säkringssaken till landets arbetare.

Öfverblick. Kasta vi en blick på det, som Arbetareföre
ningen under det nu tilländalupna året verkat och uträttat 
så är det väl ej några storverk. Men det har dock alltid 
utgjort Arbetareföreningens och dess direktions sträfvan, att 
ordentligt, grundligt och sakenligt, behandla de frågor och
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ärenden, som kommit under ompröfning. Detta torde ju äfven 
vara rätta sättet att vinna utom föreningen stående personers 
aktning och förtroende för densamma, hvilket ju äfven i 
någon mån bidrager att trygga föreningens fortbestånd. Och 
just detta föreningens lifskraftiga fortbestånd bör vara det 
mål, för hvilket hvarje rättänkande arbetare, som sträfvar för 
sitt och sina kamraters höjande i andligt och materielt hän
seende, bör offra sina från arbetet lediga stunder och krafter.

Helsingfors den 1 Mars 1887.

V. v. Wright.

August Lundqvist. K. V. Bergman. P. W. Grahn.
Rich. Hindström. V. Holmberg. K. Lindroth.
E. Nordling. J. Pehkonen. V. Pettersson.

August Lundqvist.



Revisionsberättelse för år 1886> afgifven till Helsingfors 
Arbetareförening af dess dertill utsedda revisorer-

Vid företagen granskning af räkenskaperna hafva vi 
funnit föreningens inkomster och utgifter under året utgöra:

Aktiva.

Inventarier..................................................................  1,989: —
Biblioteket..................................................................  4,000: —
Obligationer............................................................. 400: —
Löpande räkning ................................................... 50: —
Kontant i kassan................................ ■ . ■ 1,673: 34

~ Fmk 8,112: 34

Passiva.

Allmänna fonden................................................... 2,538: 33
Biblioteks „  4,117: 95
Föredrags „   899: 45
Tidskrifts „   90: 09
Läsesalen i Gammelstaden.................................... 259: 95
Fonden för beredande af tillfälle åt fattiga skol

barn att om sommaren vistas på landet . 125: —
J. Th. Lagerbohms fond för fattiga skolbarns be

klädnad ............................................................. 58: —
Representationsfonden............................... • • •____ 23: 57

Fmk 8,112: 34

De särskilda fondernas inkomster och utgifter utgjorde 
under 1886:

6



82

Allmänna fonden
Inkomster:

Behållning från 1885:
Inventarier.................................... 2,587:25
Fordran hos Biblioteksfonden . 1,005: 80
Kontant .................................... 326: 55 3,919: 60

Månadsafgifter............................................................. 2,461: —
Inskrifningsafgifter................................................... 324: —
Anmälningsafgifter................................................... 111:50
Donationer................................................................... 1,203: 26
Intresse........................................................................ 34: 57
Restauratörens arrende......................................... 135: —

Fmk 8,188: 93

Utgifter:

Afskrifning å inventarier......................................... 605: 25
Diverse omkostnader.............................................. 1,263: 64
Läsesalen................................................................... 485: 71
Kassörens arvode................................................... 450: —
Sekreterare „........................................................ 476: —•
Hyra............................................................................. 2,370: —
Behållning till 1887:

Inventarier.................................... 1,989: —
Kontant......................................... 549: 33 2,538: 33

Fmk 8,188: 93

Biblioteksfonden.
Inkomster :

Behållning från 1885: Bibliotekets värde . . . 4,000: —
Bokplikter..................................................... 180: 95
Försåld makulatur..................................... 22: 75
Inkomster från två sällskapsspektakel .... 100: —
Af bestyrelsen för handarbetsaftnarne . . . . 1,200: —

Fmk 5,503: 70
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Utgifter:

Skulden till Allmänna fonden från 1885 . . . 1,005: 80
Bibliotekariebiträdets arvode ............................... 364:50
Inbindning af böcker.......................... .... 4: —

.... 11: 45
Behållning till 1887: 

Bibliotekets värde 
Kontant ....

4,000: — 
117: 95 4,117: 95

Fmk 5,503: 70

Tidskrifts fonden.
Inkomster:

Behållning från 1885 .

Utgifter:

. . Fmk 104: —

Tidningsprenumeration . 
Behållning till 1887 . .

14: 91 
90: 09

Fmk 104: —

Föredrags fonden.

Behållning från 1885 . 
Försålda inträdesbiljetter 
Af konstflitsföreningen 
„ Stadsfullmäktige. .

Inkomster:

547: 22
586: 40 
200: —

1,500: —

Utgifter:

Fmk 2,833: 62

Arvode åt föredragarene 
Tryckningskostnader 
Vaktmästare, gas, m. m. 
Behållning till 1887

1,470: — 
381: 70 

82: 47
899: 45

Fmk 2,833: 62
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Representations fonden.
Inkomst:

Behållning från 1885 ....................................Fmk 23: 57

Utgift:
Behållning till 1887 ....................................Fmk 23: 57

Läsesalen i Gammelstaden.
Inkomster :

Anmälnings-, inskrifnings-och månadsafgifter Fmk 518: —

Utgifter:
Prenumeration å tidningar.................................... 198: 80
Inbindning af böcker.............................................. 59: 25
Behållning till 1887.................................................... 259: 95

Fmk 518: —

Fonden för beredande af tillfälle åt fattiga skolbarn att om 
sommaren vistas på landet.

Inkomster:
Af Festbestyrelsen...................................... 30: —
Fabrikanten V. von Wright levererat .... 95: —

Fmk 125: —
Utgifter:

Behållning till 1887 ....................................Fmk 125: —

J. Th. Lagerbohms fond för fattiga skolbarns beklädnad.
Inkomst :

A listor tecknade bidrag..........................Fmk 88: —

Utgift:
En krans å J. Th. Lagerbohms graf.................... 30: —
Behållning till 1887 .......................... ..... . . . 58: -

Fmk 88:
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Af den från 1885 arbetande festbestyrelsens, som af- 
gick i början af mars månad 1886, räkenskaper hafva vi 
funnit att densamma under månaderna Januari & Februari 
föranstaltat 2:ne nöjen, vid hvilka densamma haft en total
inkomst af...............................\ . . . Fmk 598: —
samt dessutom försålt effekter m. m. . . „ 133: 94
dessutom af medlemmarne sammanskjutits „____ 48: 56

Fmk 780: 50
Under samma tid hafva utgifterna belöpt sig till föl

ande belopp:
Annonser, sångledare, hyra för lokal m. m. . . , 671: 62
Förlust under 1885 .............................................. 108: 88

Fmk 780: 50
Dessutom har nämnda festbestyrelse anmält som ute

stående, icke i deras böcker upptagen fordran hos herr Gustaf 
Holmberg Fmk 76: —. Denna summa anse vi att föreningen 
borde förständiga festbestyrelsen att till kassan inbetala, 
emedan de sjelfva stå i ansvar för de skulder, som någon 
af medlemmarne göra.

Af den efter årsmötet valda festbestyrelsens räkenskaper 
framgår, att festbestyrelsens nöjen till årets slut inbringat 
en summa af................................................... Fmk 9,104: 05

samt utgifterna belöpt sig till.....................Fmk 8,724: 18
hvadan vid årets slut förefanns en behåll

ning af........................................................ 379: 87
Fmk 9,104: 05

Utdrag ur Festbestyrelsens räkenskaper: 
Inkomster........................................................ Fmk 9,104: 05

Utgifter:
Annonser, biljettryckning .... 340: —
Hyra för lokal vid nöjen..................... 845: 01

Transport 1,185: 01
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Transport 1,185: 01
Sångledarearvode, utgifter för kören . 625: —
Biträdande artister, musik .... 780: —
Gåfva till sjukkassan.......................... 310: 27
Degerö utfärden.................................... 528: 15
Stockholmsresan.................................... 3,714: 55
Festen i Kajsaniemi.......................... 1,409: 58
Diverse utgifter.................................... 171: 62 8,724: 18
Kontant 31/12 i kassan..................... 379: 87

Fmk 9,104: 05
Festbestyrelsen.

Festbestyrelsens tillställningar hafva, sånär som afton- 
samqvämet den 28 November, lemnat öfverskott. Förlusten 
den 28/n belöpte sig till Fmk 50: 66.

A föreningens inventarier anse vi att äfven nu en 
afskrifning bör göras, emedan lampor m. m. dylikt äro upp
tagna till sitt fulla värde, ehuruväl desamma varit i bruk 
under snart tre år.

Till sist anse vi oss böra gifva Föreningens kassör hr 
Alrik Biese vårt fulla erkännande för det sätt, på hvilket 
han fört föreningens räkenskaper, detta ännu mer derföre att 
han under de sista månaderna af året utfört detta arbete 
utan någon ersättning från föreningens sida.

Emedan vi ansett alla utgifter vara behöfliga, samt 
verifikationer öfver alla utgifter förefinnas, få vi hos förenin
gen föreslå Direktionen och Kassören till erhållande af full 
ansvarsfrihet.

Helsingfors, den 15 Februari 1887.

Robert Huber. Magnus Gadd. Frans Ekman.



Helsingfors Arbetareförenings Funktionärer 1886.
(* betyder: född, v. vald).

Direktionen:

(v. första gången 1884).

Ordförande:
Victor Julius von Wright, fabrikant, * 185/856, v. 84, 85, 86.

V ice-ordförande:
August Lundqvist, körsnär, * 182/1160, v. 84, 85, 86.

Öfriga ledamöter:
Karl Victor Bergman, stenhuggare, * 1831/1057, v. 84, 86. 
Richard Hindström, ingeniör, * 1823/249, v. 84, 86.
Petter Wilhelm Grahn, kopparslageriarbetare, * 1813/s50, v.

84, 86.
Victor Wilhelm Holmberg, bleckslageriarbetare * 1817/562, 

v. 86.
Karl Lindroth, mekanisk arbetare, * 1811/258, v. 86.
Edvard Nordling, maskinmästare, * 1815/847, v. 85.
Jaakko Pehkonen, typograf, * 1826/1260, v. 86.
Victor Pettersson, faktor * 1817/349, v. 84, 86.

Sekreterare:
August Lundqvist, körsnär, * 182/1:l60, v. 86.
Jaakko Pehkonen, typograf, * 1826/1260, v. 86. •
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Ordningsutskottet:

Ordförande:
Gustaf Robert Blomqvist, restauratör, * 181/,35, v. 84, 85, 86.

Viceordförande:
Karl Palmgren, urmakarmästare, * 1826/944, v. 85, 86.

Sekreterare:
Karl Schwenzon, materialbokhållare, * 1828/t60. v. 85, 86. 

Ofriga ledamöter:
Johan Robert Ahlstedt, faktor, * 1810/150, v. 86.
Mathias Blomqvist, maskinist, * 185/1138, v. 86.
Frans Ekman, kontorist, * 1813/559, v. 86.
Valdemar E. A. Lindeman, byggmästare, * 18tl/155, v. 86. 
Gustaf Adolf Niska, bokbindarmästare, * 1824/842, v. 85, 86. 
Daniel Stenbacka, modellsnickare, * 1817/1244, v. 86.
Karl Albert Söderbom, urmakeriarbetare * 186/1053, v. 86. 
Alexander Wilén, verkmästare, * 1827/638, v. 84, 85, 86. 
Johan Fredrik Widemark, urmakarmästare, * 183/ä56, v. 86,

Biträdande ordningsutskottet i Gammelstaden:

(Valdt första gången 1886).

Ordförande:
Henrik Victor Nordlin, handlande, * 1828/1240.

Sekreterare:
Karl Blomqvist, porslinsarbetare, * 185/s58.

Kassör:
Johan Fredrik Riipinen, maskinist, * 1822/1049.
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Öfriga ledamöter:
Karl Wilhelm Andersson, verkmästare, * 1811/151. 
Gustaf Hellman, trädgårdsmästare, * 183/935.
Samuel Hägg, smed * 1815/s49.
Erik Johansson, slöjdare, 183/s49.
Gustaf Adolf Liljeberg, fiskare, * 1821/s53.
Johannes Lindeberg, porslinsfabriksarbetare, * 188/s58. 
Johan Sandén, porslinsmakare, * 18n/948.

Festbestyrelsen:

Ordförande:
Sebastian Tammelander, ingeniör, * 189/650, v. 86.

Vice-ordförande:
Otto Lindstedt, typografi * 1828/762, v. 86.

Sekreterare:
Wilhelm Lagerberg, kontorist, * 18u/862, v. 86.

Kassör:
Carl Göhle j:r, kontorist, * 1816/1162, v. 86.

Öfriga ledamöter:
Emil Henriksson, student, * 1824/]61, v. 86.
Elias Sahlman, verkförare, * 1814/e47, v. 85, 86.
Victor Westerlund, kontorsföreståndare, * 1823/357, v. 86. 
August Åkerberg, auktionsmäklare, * 18t0/362, v. 86.

Revisorer för 1886 ars räkenskaper:

Frans Ekman, kontorist, * 1813/559, v. 84, 85, 86. 
Johan Magnus Gadd, lektor, * 183/934 v. 84, 85, 86. 
August Ludvig Hartwall, fabrikant * 189/1237.v. 86.
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Suppleanter.
Robert Huber, ingeniör * 1823/144 v. 84, 85, 86.'1 
Konstantin Kekoni, bokförare * 182/1256 v. 84, 86.

Kassör:

(t. f.)

Gustaf Alrik Biese, banktjensteman, * 183%58, v. 86.

Bibliotekarie:

Richard Hindström, ingeniör, * 1823/249, v. 84, 85, 86.

Föreståndare för platsförmedlingsbyrån.

Vakant.

Restauratör:

Anders Tukiainen, maskinist, * 1818/1250, v. 86.

Redaktionskomitén för „Arbetaren"—Työmies". 

(Vald första gången 1886).

Ordförande:
Victor Julius von Wright, fabrikant, * 185/s56.

Ledamöter:
Robert Ahlstedt, faktor, * 1810/150.
Emil Henriksson, student, * 1824/i61.
Victor Pettersson, faktor, * 18l7/349.
Johan Petter Solstrand, folkskolelärare, * 1824/655.
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Förelåsningskomitén:

Ordförande:
Berndt Grönlund, student, * 189/155, v. 86.

Öfriga ledamöter:
Emanuel Broman, rörmästare, * 1818/1238, v. 86.
Richard Hindström, ingeniör, * 1823/249, v. 85, 86.
Ernst Gustaf Palmén, friherre, professor, * 1826/1149, v. 85, 86 
Wilhelm Theodor Rosenqvist, magister, * 1856, v. 86.

Sångkörens bestyrelse:

(vald första gången 1886).

Ordförande:
Carl Magnus Lindfors, typograf, * 18;,1/847.

Öfriga ledamöter:
Johan Brynolf Blomkwist, arkitekt, * 184/355.
Hilda Johanna Emilia Hazard, kassörska, * 1823/161. 
Otto Lindstedt, typograf, * 1828/762.
Amanda Sofia Sandell, handelsbiträde, * 182/438. 
Emil Ludvig Tallgren, xylograf, * 18ls/1066.

Suppleanter:
Johan Henrik Henriksson, fabriksarbetare * 1817/959. 
Ida Wilhelmina Lindstedt, fröken, * 188/]259.

Johan Brynolf Blomkwist, arkitekt, * 184/355, v. 86.
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Handarbetsaftnarnas bestyrelse:

Ordförande:
Ida Pettersson, fru, * 1814/957, v. 86.

Vice-ordförande:
Hilda Ahlstedt, fru, * 1818/954, v. 86.

Sekreterare:
Hilda Hazard, fröken, * 1823/661, v. 85, 86.

Kassör:
Helena Maria Lindholm, fru, * 289/661, v. 86.

Ofriga ledamöter:
Cecilia Silén, fröken, * 1813/g64, v. 86.
Amalia Gustava Snell, fru, * 1830/1057, v. 86. 
Anna Wickman, fröken, * 1830/s55, v. 86.



Helsingfors Arbetareförenings medlemmar
den 31 December 1886.

Helsingin Työväen-yhdistyksen jäsenet
Joulukuun 31 päivänä 1886.

Ständiga medlemmar

Borgström, L., Kommerseråd, Kauppa
neuvos. 84. *)

Chmelewski, P., Brukspatron, Ruukin- 
isäntä. 84.

Heikel, V., Lektor, Lehtori. 85. 
Hindström, B., Ingeniör, Insenööri. 84, 
Huber, R., Ingeniör, Insenööri. 84. 
Landén, A., Vågmästare, Vaakames-

tari. 85.
af Lindfors, J., Generalmajor, Kenraali

majuri. 84.

: — Alituiset jäsenet:

Lundblad, K., Ingeniör, Insenööri. 84. 
Nissinen, J., Fabrikant, Tehtailija. 84. 
Nyblin, D„ Fotograf, Valokuvaaja. 85. 
Schauman, A., Magister, Maisteri. 84. 
Sinebrychoff, A., Kommerserådinna,

Kauppaneuvoksen leski. 84. 
Sinebrychoff, N., Handlande, Kauppias.

84.
Sinebrychoff, P., Handlande, Kauppias. 

84.
Stude, Th., Handlande, Kauppias. 84.

Årsmedlemmar: — Vuosijäsenet:

Aalto, E., Arbetare, Työmies. 86. 
Abrahamsson, G., Ingeniör, Insenööri. 86. 
Ahlfors, Hilma, Fröken, Neiti. 86. 
Ahlgren, C., Restauratör, Ravintolan-

pitäjä. 84.
Ahlroos, F., Typografelev, Kirjapainon 

oppilas. 85.

Ahlstedt, R., Faktor, Kirjapainon hoi
taja. 85.

Ahlstedt, Hilda, Fru, Rouva. 85. 
Ahlstedt, K., Kontorist, Konttoristi. 86. 
Ahlström, A,, Fröken, Neiti. 86. 
Ahlström, K. J., Byggmästare, Raken

nusmestari. 86.

’) Siffran anger året då medlemmen blifvit inskriiven i föreningen. 
Numero osoittaa vuotta, jolloin jäsen on kirjoitettu yhdistykseen.
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Ahlström, K. J., Fru, Rouva. 86.
Ahti, E., Garfvare, Nahkuri. 86.
Alm, A., Provisor, Proviisori. 86. 
Amann, G., Perukmakare, Parturi. 84. 
Andersson, Lovisa. 86.
Andersson, G. W., Verkmästare, Työn

johtaja. 86.
Andersson, Emma, Fru, Rouva. 86. 
Andersson, F., Verkmästarbiträde, Työn-

johtajanapulainen. 86.
Andersson, A., Realskolist, Realikoulun

oppilas. 86.
Andersson, J. F., Mjölnare, Mylläri 86. 
Andstén, R., Underhrandmästare, Alapalo-

mestari. 86.
Assver, E., Portier, Ovenvartija. 85. 
Avellan, S. K.j Skomakare, Suutari. 84. 
Avellan, Mathilda, Fru, Rouva. 84. 
Backman, K. E., Ingeniör, Insenööri. 84. 
Backman, O. W., Faktor, Kirjapainon

hoitaja. 84.
Bade, J. H. Kontorist, Konttoristi. 84. 
Baltscheffsky, J., Trädgårdsmästare, Puu

tarhuri. 86.
Baltscheffsky, Ernestine, Fru, Rouva. 86. 
Barck, A. A., Bleckslagare, Läkkiseppä. 85. 
Beckström, Helena, Sömmerska, Ompelija

tar. 86
Bengtström, H. J., Snickare, Puuseppä. 84. 
Berger, J., Typograf, Latoja. 84. 
Berggren, E. A., Garfvare, Nahkuri. 84. 
Bergh, G., Telefonmekaniker, Kone-

niekka. 86.
Berglund, C. G., Kassör, Rahavartija. 86. 
Berglöf, Karolina, Skräddaredotter, Rää

tälin tytär. 84.
Bergman, K. V., Stenhuggare, Kiven- 

hakkaaja. 84.
Biese, A., Bankobokhållare, Pankinkirjan- 

pitäjä. 86.
Biese, Hulda, Fru, Rouva. 86. 
Bjurström, A. E., Byggmästare, Raken

nusmestari. 84.
Björklund, F., Handlande, Kauppias. 86. 
Björklund, J., Handlande, Kauppias. 85. 
Blomkwist, J. B., Arkitekt, Arkitehti. 84. 
Blomqvist, G., Restauratör, Ravintolan-

pitäjä. 84.
Blomqvist, M., Maskinist, Koneenhoitaja. 

84.
Blomqvist, M., Sömmerska, Ompelija

tar. 84.
Blomqvist, N., Typograf, Latoja. 86. 
Blomqvist, K., Porslinsarb., Porsliinin-

tekijä. 86.

Boxberg, W., Handelsskolelärare, Kauppa- 
koulunopettaja. 85.

Brandstake, W., Litograf, Kivipiirtäjä. 84. 
Brenner, V., Kapten, Kapteini. 86. 
Broberg, Johanna, Tj enstej ungfru, Pal

velijatar. 86.
Broman, Hj., Urmakare, Kelloseppä. 86. 
Broman, E., Fru, Rouva. 86.
Broman, E., Rörmäst. Putkenhoitaja. 86. 
Brondin, K. M., Bagarmästare, Leipuri. 84. 
Böök, W., Uppsyningsman, Tarkastaja. 86. 
Cajander, G. H., Typograf, Latoja. 84. 
Carlsson, Bertha, Xylograf, Puunpiirtäjä-

tär, 84.
Carlsson, C. H., Målaremäst., Maalari. 84. 
Dahlberg, J., Skeppsmäklare, Laivan-

välittäjä. 86.
Dahlberg, Anna, Fru, Rouva. 86. 
Dahlberg, K., Underofficer, Aliupseeri. 86. 
Dahlgren,F., Maskinist, Koneenhoitaja. 86. 
Ehlert, A., Verkmästare, Työnjohtaja. 84. 
Ek, Augusta J., Fabriksarbeterska, Teh-

taantyöntekijätär. 86.
Ekberg, F. E., Bagarmästare, Leipuri. 84. 
Ekberg, F., Kontorist, Konttoristi. 85. 
Ekberg, W., Kontorist, Konttoristi. 85. 
Eklund, G. E., Målare, Maalari. 86. 
Eklund, V., Kassör, Rahanvartija. 84. 
Ekman, C. A., Apothekare, Apteekari. 84. 
Ekman, F., Kontorist, Konttoristi. 84. 
Ekman, W. 84.
Ekroos, Olivia, Fru, Rouva. 86. 
Emiljanoff, Olga, Musiklärarinna, Soitan-

nonopettajatar. 86.
Enbom, A.,' Plåtslagare, Levyseppä. 84. 
Engström, A., Litograf, Kivipiirtäjä. 84. 
Engström, G. 86.
Engström, J., Kontorist, Konttoristi. 85. 
Engström, J. E., Pianofabrikant, Pianon-

tekijä. 84.
Eriksson, F., Filare, Viilaaja. 86. 
Erlander, B., Murare, Muurari. 86. 
Fagerroos, Hj., Guldsmed, Kultaseppä. 84. 
Falck, V., Vicehäradshöfding, Varatuo

mari. 84.
Favorin, A. E., Bokbindarmästare, Kir

jansitoja. 84.
Finander, A,, Faktor, Kirjapainon hoi

taja. 84.
Fischer, A. Th., Kontorist, Konttoristi. 86. 
Florström, A., Handlande, Kauppias. 86. 
Flytström, J. A., Slagtare, Teurastaja. 84. 
Fogde, J„ Ingeniör, Insenööri. 84. 
Forsgren, A., Guldsmedslärling, Kulta-

sepän oppilas. 85.
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Forsgren, F., Student, Ylioppilas. 86. 
Forsgren, J. F., Slagtare, Teurastaja. 84. 
Forslund, F. F., Kontorist, Konttoristi. 86. 
Forsström, A. A., Smedmästare, Seppä. 84. 
Forsström, Ida, Sättarinna, Latojatar. 86. 
Frelander, A., Vaktmästare, Vaktimes-

tari. 84.
Frisendorff, A. v., JBaron, Vapaaherra. 85. 
Fröberg, A. F., Smed, Seppä. 85. 
Fröberg, G., Maskinmästare, Kirjanpai

naja. 84.
Fröberg, L. P., Plåts!agare, Levyseppä. 84. 
Furuhjelm, E. H., Intendent, Yli-hoi

taja. 85.
Gadd, M., Lektor, Lehtori. 84.
Gadd, M., Student, Ylioppilas. 84. 
Gaikko, G., Handelsbiträde, Kauppa-apu-

lainen. 86.
Gebauer, J. G., Sockermästare, Sokuri- 

mestari. 86.
Gesterberg, F., Porslinsarb., Porsliinin- 

tekijä. 86.
Glad, Alina, Fabriksarbeterska, Tehtaan- 

työntekijätär. 86.
Grahn, P. W., Kopparslagare, Vaski- 

seppä. 84.
Granqvist, Ida, Tjenstej., Palvelijatar. 86. 
Grefveberg, G., Maskinbytlare, Raudan-

böylääjä. 86.
Gripenberg, S., Arkitekt, Arkitehti. 84. 
Gröndahl, Olga, Sömmerska, Ompelija

tar. 85.
Grönlund, B., Student, Ylioppilas. 84. 
Grönlund, K. A., Slagtare, Teurastaja. 84. 
Grönlund, W., Urmakare, Kelloseppä. 84. 
Grönlund, Olga, Fru, Kouva. 84. 
Gummerus, G., Målare, Maalari. 84. 
Gummerus, Cecilia, Bokbinderiarbeterska,

Kirjansitojatar. 84.
Gummerus, Olivia, Fru, Kouva. 86. 
Gustafsson, J., Kassör, Babavartija. 84. 
Göhle, 0., Kontorist, Konttoristi. 84. 
Göös, K., Lektor, Lehtori. 84.
Hacklin, J„ Slagtare, Teurastaja. 86. 
Hagman, A., Fabriksarbetare, Tehtaan-

työmies. 86,
Hagman, C. M., Vaktmästare, Vahti

mestari. 85.
Hahl, G., Kontorist, Konttoristi. 86. 
Hallén, Fanny, Fröken, Neiti. 86.. 
Handolin, Augusta. Fröken, Neiti. 86. 
Hansen, H., Målare, Maalari. 86. . 
Hartwall, A. L., Fabrikant, Tehtailija. 84. 
Hasselgren, Sigrid, Sömmerska, Ompeli

jatar. 84.

Hansen, C., Ingeniör, Insenööri. 85. 
Hazard, Hilda, Kassörska, Rahanvartija-

tar. 84.
Heikel, E., Byggmästare, Rakennusmes

tari 84.
Heimberger, K., Fabrikant, Tehtailija. 84. 
Helmi, Maria, Porslinsarb-, Porsliinin-

valmistaj a. 86.
Hellberg, Ellen, Sömmerska, Ompelija

tar. 85.
Hellman, G., Trädgårdsmästare, Puutar

huri. 86.
Hellman, G. W., Trädgårdsmästareson,

Puutarhurin poika. 86.
Henriksson, E., Student, Ylioppilas. 86. 
Henriksson, E., Stentryckare, Kivipai-

naja. 85.
Henriksson, H., Källarmästare, Kellarin- 

pitäjä. 84.
Henriksson, J., Arbetare, Työmies. 84. 
Henriksson, Olga, Porslinsarb., Porslii

nin valmistaja. 86.
Hertell, F., Garfvare, Nahkuri. 86. 
Hertell, W., Målare, Maalari. 86. 
Hindström, Adéle, Fru, Kouva. 86. 
Hindström, Rosa, Bibliotekarie, Kirjaston

hoitaja. 84.
Hirvonen, K. IL, Skräddare, Räätäli. 86. 
Hjort af Orrnäs, C. G., Arkitekt, Arki-

tehti. 84.
Hoffrén, P. J., Bokhållare, Kirjanpitäjä. 86. 
Holmberg, Agnes, Fröken, Neiti. 86. 
Holmberg, K., Kontorist, Konttoristi. 84. 
Holmberg, V., Bleckslagare, Läkki

seppä. 85.
Holmberg, W., Handelsbiträde, Kauppa- 

apulainen. 86.
Holmström, Anna, Fröken, Neiti. 86. 
Holmström, 0., Målare, Maalari. 84. 
Holmström, J. W., Kontorist, Kontto

risti. 86.
Horst, Ch. H. D., Handskmakare, Han- 

sikkamaakari. 84.
Horst, Lydia, Fru, Rouva. 84. 
Huttunen, Amanda, Fröken, Neiti. 86. 
Hägg, S., Smed, Seppä. 86.
Hägglund, K., Guldsmed, Kultaseppä. 84. 
Höijer, Th., Arkitekt, Arkitehti. 84. 
Höilund, J., Rottingsarbetare, Rottinki-

työmies. 84.
Idman, F. A., Porslinsarb., Posliininval- 

mistaja. 86.
Illman, J., Fabriksarbetare, Tehtaantyö- 

mies. 86.
Illman, Smed, Seppä. 86.
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Itkonen, A., Pannmakare, Pannuseppä 84. 
Jakobsson, A. J., Typograf, Latoja. 85. 
Jakobsson, Ch., Kapten, Kapteini. 85. 
Jakobsson, E., Filos. Kand. 85. 
Jakobsson, Maria. 86.
Jansson, Anna. 84.
Jansson, G., Byggmästare, Rakennus

mestari. 84.
Jansson, R., Fru, Rouva. 84.
Jaukonen, G., Kopparslagare. Vaski-

seppä. 86.
Jefremoff, J., Murare, Muurari. 86. 
Jernvall, Mathilda, Fröken, Neiti. 86. 
Johansson, A., Slagtare, Teurastaja. 84. 
Johansson, A. W., Slagtare, Teuras

taja. 84.
Johansson, Ida, Fotogratbiträde, Valo- 

kuvaaja-apulainen. 86.
Johansson, Maria, Sömmerska, Ompelija

tar. 86.
Johansson, O.. Kontorist, Konttoristi. 86. 
Johansson, K. 86.
Johansson, E., Slöjdare, Käsityöntekijä.

86.
Joraitis, A., Sömmerska, Ompelijatar. 84. 
Justén, K., Jernvägsbokhållare, Rauta-

tien-kirjanpitäjä. 84.
Juvonen, J., Tapetserare, Tapitsieraaja. 84. 
Järvenpää, A., Linjerare, Viivottaja. 84. 
Kaartinen, Olga, Handelsbiträde, Kauppa-

apulainen. 86.
Kadenius, M., Fröken, Neiti. 86. 
Karlsson, A., Jenny, Fabriksarbeterska,

Tehtaantyöntekijätär. 86.
Karlsson. W., Maskinist, Koneenhoi

taja. 85.
Keinänen, G., Qvartersman, Työnjoh

taja. 84.
Kekoni, K., Kontorist, Konttoristi. 84. 
Kilpinen, V. 86.
Kiselefi, 0., Assessor, Asessori. 84. 
Kjellin, C. A., Kontorist, Konttoristi. 86. 
Kjellin, K., Apothekare, Apteekari. 85. 
Kochtomow, N., Handlande, Kauppias. 84. 
Kornman, J. A., Handlande, Kauppias. 86. 
Kosonen, Alexandra, Sättarinna, Latoja-

tar. 86.
Kotowalko, A., Handlande, Kauppias. 86. 
Krapp, S., Garfvare, Nahkuri. 86. 
Kreander, G., Bokhållare,Kirjanpitäjä. 86. 
Kronström, O., Bokhållare, Kirjanpi

täjä. 86.
Kuittinen, J. H., Skräddare, Räätäli. 84 
Kytö, T., Körsnärsgesäll, Turkkuri. 84.

Labbart, G., Stationsinsp. adjoint, Asema- 
päällikön-apulainen. 85.

Lagerberg, W., Handelsbokhållare, Kir
janpitäjä. 84.

Lagerbohm, A., Bleokslagare, Läkki
seppä. 85.

Lagerbohm, J. Th, Bokbindare, Kirjan
sitoja. 84. f

Lagerbohm, Maria, Fru, Rouva. 84. 
Lagerkrantz, K. F., Fabriksarbetare, Teh-

taantyöntekijä. 86.
Laine, G., Dreng, Renki, 84.
Lang, E. E., Tjenstejungfru, Palvelija

tar. 86.
Lappalainen, M., Skräddare, Räätäli. 86. 
Larsson, K., 86.
Laurent, O. W., Urmakare, Kelloseppä. 84. 
Lehtinen, M., Skräddare, Räätäli. 86. 
Lehtisalo, J., Smed, Seppä. 86. 
Liljeberg, G. A., Fiskare, Kalastaja. 86. 
Liljelund, W., Snickare, Puuseppä. 84. 
Liljeroth, V., Sjökapten, Merikapteini. 85. 
Liljeroth, M., Kaptenska, Kapteinin-

rouva. 85
Lillström, A. F., Målare, Maalari. 86. 
Lindblad, L. M., Byggmästare, Raken

nusmestari. 86.
Lindblad, O., Handlande, Kauppias. 85. 
Lindeblad, A., Student, Ylioppilas. 86. 
Lindelöf, L., Kontorist, Konttoristi. 86. 
Lindeman, W., Tekniker, Teollistaitaja. 84. 
Lindén, J., Maskinist, Koneenhoitaja. 84. 
Lindfors, K. A., Målare, Maalari. 85. 
Lindfors, M., Typograf, Latoja. 84. 
Lindfors, Rosa, Sömmerska, Ompelija

tar. 86.
Lindgren, B., Student, Ylioppilas. 85. 
Lindgren, C. E., Borstbindare, Harjan-

sitoja. 84.
Lindh, K., Faktor, Kirjapainon hoitaja. 84. 
Lindholm, A., Typograf, Latoja. 86. 
Lindholm, M. H., Fru, Rouva. 86. 
Lindholm, F., Målare, Maalari. 86. 
Lindholm, Ida, Papyrossarbeterska, Papi-

rossitekijä. 86.
Lindqvist, Mathilda, Hustru, Vaimo. 85. 
Lindqvist, F. W., Mekaniker, Kone-

niekka. 85.
Lindqvist, K., Fältskär, Haavalääkäri. 84. 
Lindroos, K., Plåtslagare, Levyseppä. 85. 
Lindroos, Ulrika, Fru, Rouva. 85. 
Lindroos, K. O., Kopparslagare, Vaski-

seppä. 85.
Lindroos, Sigrid, Fröken, Neiti. 86. 
Lindroth, K., Filare, Viilaaja. 84.
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Lindstedt, E., Snickare, Puuseppä. 84. 
Lindstedt, Fanny, ) Gårdsägaredöttrar. 
Lindstedt, Ida, $ Talonomist. tyttär. 
Lindstedt, O , Typograf, Latoja. 84. 
Lindström, Amanda Papyrossarbeterska,

Papirossitekijä. 86,
Lindström, A. W., Protokollsekreterare, 

Protokollasihteeri. 86.
Lindström, 0. O., Verkmästare, Työn

johtaja. 84.
Lindström, L., Kontorist, Konttoristi, 85. 
Lukkarinen, A., Guldsmedsgesäll, Kulta-

seppä. 84.
Lundberg, Ida, Fröken, Neiti. 86. 
Lundgren, G., Veterinärläkare, Eläinlää

käri. 85.
Lundholm, J., Typograf, Latoja. 85. 
Lundqvist, Ant., Körsnär, Turkkuri. 84. 
Lundqvist, Aug., Körsnär, Turkkuri. 84. 
Lundqvist, J. F., Körsnär, Turkkuri. 84. 
Lyytikäinen, A. 86.
Löfgren, K. 86.
Lönnbäck, K. F., Bokbindare, Kirjan

sitoja. 84.
Lönngren, F., Bagarläiling, Leipurinoppi- 

las. 86.
Lönnroos, A., Sadelmakare, Satulamaa- 

kari. 86.
Makkonen, N. 86.
Malmberg, Lina, Fröken, Neiti. 86. 
Malmgren W., Typograf, Kirjanpai

naja. 84.
Malmström, J. F., Fabriksarbetare, Teh- 

taantyömies. 84.
Malmström, K. A., Sko makarmästare,

Suutari. 85.
Malmström, E. G., Fru, Kouva. 85. 
Manner, H., Orgelnist- och klockarelev,

Urkurin- ja lukkarin oppilas. 86. 
Marander, K. J., Svarfvare, Sorvari. 86. 
Markkanen, A. W., Skomakare, Suu

tari. 86.
Mattsson, Matts, Fabriksarbetare, Teh- 

taantyöntekij ä. 86.
Mickelsson, K., Murare, Muurari. 84. 
Moilanen, A., Skomakare, Suutari. 86. 
Molin, A., Lärare, Opettaja. 86.
Monni, J. H., Arbetare, Työmies. 86. 
Morask. Anna, Papyrossarbeterska, Papi-

rossintekijä. 86
Mäkinen, J. W., Skräddare, Räätäli. 84. 
Neumann, J., Korfmakare, Makkaran-

tekijä. 85.
Neumann, M., Fru, Rouva. 85. 
Nevalainen, O., Skräddare, Räätäli. 84.

Nikander, G. F., Cigarrarbetare, Sikarin- 
tekijä. 86.

Nikolajeff, N., Restauratör, Ravintolan- 
pitäjä. 85.

Niska, G. A., Bokbindarmästare, Kirjan
sitoja. 84.

Niska, Alexandra, Fru, Rouva. 85. 
Nordberg, C. G., Kammartjenare, Ka

maripalvelija. 86.
Nordin, G., Skräddare. Räätäli. 86. 
Nordlin, Amelie Wilhelmina, Fru, Rouva.

86.
Nordiin, Mathilda Alb., Kontorist, Kontto

risti. 84.
Nordiin, H. W., Handlande, Kauppias. 84. 
Nordiin, Amanda, Fru, Rouva. 86. 
Nordling, E., Maskinmästare, Kirjanpai

naja. 84.
Nordmann, P., Magister, Maisteri. 84, 
Nordström. K., Skräddare, Räätäli. 86. 
Norell, E., Maskinist, Koneenhoitaja. 86. 
Norell, T., Målare, Maalari. 86. 
Nousiainen, A., Maskinist, Koneenhoi

taja. 86.
Numberg, F., Smed, Seppä. 84. 
Numberg, K. F., Konduktör, Konduk

tööri. 86.
Numberg, M., Fru, Rouva. 86. 
Nummelin. A., Lithograf, Kivipiirtäjä. 85. 
Nyberg, M. S., Skomakareenka, Suutarin-

leski. 85
Nyman, A., Typograf, Latoja. 86. 
Nyman, Ida, Fotograf biträde, Valokuvaa

jan apulainen. 85.
Nyman, J., Skeppsbyggmästare, Laiva- 

rakennusmestari. 85.
Nyman, K., Arbetare, Työmies. 86. 
Nyqvist, Elin Edith, Fabriksarbeterska,

Tehtaantyöntekijätär. 86.
Nyström, Ida, Sömmerska, Ompelija

tar. 84.
Ohlsson, J. A., Silfverarbetare, Hopea

seppä. 84.
Oksanen, J. R., Maskinist, Koneenhoi

taja. 86.
Olander, 0., Skräddarmästare. Räätäli. 84. 
Ollonqvist, A., Rentier, Rahoillaan-eläjä.

85.
Packlén, E., Urmakare, Kelloseppä. 84. 
Paischeff, J., Bokhållare, Kirjanpitäjä. 86. 
Pajula, Ottelina, Fabriksarbeterska, Teh-

taantyöntekijätär. 86.
Palmén, E. G., Friherre, Professor, Va-

paah., Professori. 85.
Palmgren, K., Urmakare, Kelloseppä. 84.
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Pehkonen, J., Typograf, Latoja. 84. 
Pelenius, E,, Tjenstejungfru, Palvelus-

neiti. 861
Pethman, A., Boktryekerielev, Kirjapai

non oppilas. 86.
Petrelius, A., Qvartersman, Alapäällys- 

mies. 85.
Petroff, V., Kollegiiassessor, Kollegian- 

asessori. 86.
Pettersson, V., Faktor, Kirjapainon hoi

taja. 84.
Pettersson, Ida, Fru, Rouva. 84. 
Pettersson, Augusta, Fröken, Neiti. 86. 
Pihlström, J. E., Vaktmästare, Vahti

mestari. 84.
Piiranen, K., 86.
Pilsudski, B., Handlande, Kauppias. 84 
Puttonen, H., Typograf, Latoja. 84. 
Rahikainen, A., Fabriksarbetare, Tehtaan-

työntekijä. 86.
Randell, J., Revisor, Reviisori. 86. 
Rehell, Malin, Fröken, Neiti, 86. 
Reuman, J., Tapetserare, Tapitsieraaj a. 86. 
Riedell, G., Handlande, Kauppias'. 86. 
Rieks, IL, Kontorsbiträde, Konttoori-

apulainen. 84.
Riipinen, F. J„ Maskinist, Koneenhoi

taja. 86.
Riipinen, Engla, Fru, Rouva. 86. 
Rintala, M., Skräddarmästare, Räätäli. 84. 
Rosenberg, K. V., Snörmakare, Nyörin-

punoja. 84.
Rosengren, Anna, Tryckeriarbeterska, 

Latojatar. 84.
Rosenlund, Anna, Arbeterska, Työnte- 

kijätär. 86.
Roslund, E. F., Garfveri-föreståndare, 

Nahkuritehtaan hoitaja. 86.
Rostedt, Maria, G&rdsegaredotter, Talon

omistajan tytär. 84.
Rothman, O. J., Urmakare, Kelloseppä. 84. 
Rydebäck, A. L., Maskinistbiträde, Ko

neenhoitajan apulainen. 86.
Rydqvist, C. A., Restauratör, Ravinto

lan pitäjä. 86.
Saarela, J., Arrendator, Vuokraaja. 86. 
Saarela, Albertina, Fru, Rouva. 86. 
Saarinen, A., Körsnär, Turkkuri. 86. 
Saarinen, H., Bokbindare, Kirjansitoja.

84.
Sahlman, E., Skräddare, Räätäli. 84. 
Sahlstedt, A., Kontorist, Konttoristi. 84. 
Sahrberg, A., Slagtarmästare, Teuras

taja. 85.
Sairanen, Maria, Fröken, Neiti. 86,

Salin, N., Arkitekt, Arkitehti. 84.
Salin, O. W., Handlande, Kauppias. 86. 
Salmi, H. J., 86.
Sandberg, J. F., Skräddare, Räätäli. 84. 
Sandell, Amanda S,, Handelsbiträde,

Kauppa-apulainen. 84.
Sandin, J., Porslinsmakare, Posliinin-

tekijä. 86.
Sandin, Anna, Fru, Rouva. 86. 
Sandström, K. A., Instrumentmakare,

Soittimen tekijä. 84.
Schneider, Maria, Bokbinderiarbeterska,

Kirjansitojatar. 86.
Schneidler, H., Kontorist, Konttoristi. 85. 
Schubert, S. H., Porslinsmakare, Poslii-

nintekijä. 86.
Schugge, K., Kontorist, Konttoristi. 84. 
Schwenzon, K. E, Bokhållare, Kirjan

pitäjä. 84.
Schwenzon, Serafina, Fru, Rouva. 84. 
Segerhorn, Lonny, Bokbinderiarbeterska,

Kirjansitojatar. 84.
Segerhorn, A. W., Typograf, Painaja. 85. 
Segerhorn, N. S., Fru, Rouva. 86.
Sigell, J„ Faktor, Kirjapainon hoitaja. 84. 
Sihvola, E., Byggmästare ritare, Raken

nusmestarin apulainen. 86.
Silander, J. H., Skräddare. Räätäli. 84. 
Silén, Cecilia, Sättarinna, Latojatar. 84. 
Silén, Signe, Kassörska, Rahavartija-

tar. 84.
Siljander, A., Bankobokh&llare, Pankin 

kirjanpitäjä. 86.
Siren, B., Vicehäradshöfding, Varatuo

mari. 84.
Sivenius. K. G., Byggmästare, Rakennus

mestari. 84.
Sjöblom, G. A„ Verkmästare, Työnjoh

taja. 84. j-
Sjöblom, J. H., Kassör, Rahavartija. 84. 
Skippari, F. J„ Provisor, Proviisori. 84. 
Snell, J. A., Typograf, Latoja. 85.
Snell, Malin, Fru, Rouva. 85.
Sohlberg, G. W., Bleckslagare, Läkki

seppä. 84.
Sohiman, Edla, Fabriksarbeterska, Teh- 

taantyöntekijätär. 86.
Solstrand, P., Folkskolelärare, Kansa

koulun opettaja. 84.
Spennert, C. F., Verkmästare, Työnjoh

taja. 84.
Spjut, A. W., Handelsbiträde, Kauppa- 

apulainen. 85.
Stambei, K. F., Fiskhandlande, Kalakaup

pias. 86.
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Staudinger U. Kontorist, Konttoristi. 84. 
Stenbacka, A., Timmerman, Salvumies. 86. 
Stenbacka, D., Modellsnickare, Malli-nikkari. 84.
Stenius, G, M., Bagarmästare, Leipuri. 84. 
g»®6u> H. J., Fabrikör, Tehtailija. 84. 
Ström, Mana, Fabriksarbeterska, Teh-

taantyöntekijätär. 86.
Sucksdorff, G., juriskandidat, Lakitiet.-

kandidaatti. 85.
Sundbäck, K. A., Handlande, Kauppias.
Sundbäck, A. Fru, Rouva. 86. 
Sundgren, K. E., Rörarbetare, Putken-

laskija. 84.
Sundström, E., Kontorist, Konttoristi. 84. 
Sundström, K., Gravör, Kovertaja. 84. 
Sundström, J., Fru, Rouva. 84.
Sunn, F,, Kontorist, Konttoristi. 85. 
Svahn, K., Packmästare, Pakkamestari. 84. 
Svensson, W. A., Hamnmästare, Hamina-

mestari. 85.
Swartz, Th., Ingeniör, Insenööri. 85. 
Sylvander, K. K„ Snickare, Puuseppä. 84. 
Sali, J„ Skomakare, Suutari. 84. 
Söderbohm, K. A„ Urmakare, Kello

seppä. 84.
Söderlund, Anna, Mejerist, Meijeristi. 86. 
Söderlund, A., Filare, Viilaaja. 86. 
Söderlund, A., Maskinist, Koneenhoitaja.

86.
Talén, Eva, Fröken, Neiti. 86.
Talén, J. W., Guldsmed, Kultaseppä. 84. 
Talén, W., Fru, Rouva. 84.
Talén, V. F., Körsnär, Turkkuri. 84. 
Talén, K, H., Fru, Rouva. 84.
Tallberg, J., Kontorist, Konttoristi. 84. 
Tallberg, Paulina, Fröken, Neiti. 85. 
Tallgren, E„ Xylograf, Puupiirtäjä. 85. 
Tallgren, K., Kontorist, Konttoristi. 86. 
Tapper, A., Vaktmästare, Vahtimestari. 85. 
Telenius, J., Körsnär, Turkkuri. 86. 
Tilly, W.. Bryggeriarbetare, Juomateh-

taan työmies. 84.
Toivonen, A., Bryggeriarbetare, Juoma- 

tehtaan työmies. 84.
Träskman, A., Restauratör, Ravintolan- 

pitäjä. 84.5
Tschoplin, Th., Kollegiiassessor, Kolle- 

gianasessori. 86. .
Tukiainen, A„ Maskinist, Koneenhoi

taja. 86.
Tukiainen, Hanna, Fru, Rouva. 8b. 
Tuliainen, Ida, Handelsbiträde, Kauppa-

apulainen. 84.

Tång, Gustaf, Fabriksarbetare, Tehtaan- 
työntekiiä. 86.

Törnroos, J. A., Handlande, Kauppias. 86. 
Tötterman, K. F., Skomakare, Suutari. 84. 
Uimonen, W., Porslinsarbetare, Poslii

nin tekijä. 86.
Valbäck, F. J., Redaktör, Sanomalehden 

toimittaja. 84.
Vilcken, IL, Verkmästare, Työnjohtaja. 

84.
Wahlström, Maria, Fabriksarbeterska, 

Tehtaan työntekij ätär. 86
Wainio, J., Destillatör, Tislaaja. 86. 
Walander, O., Vaktmästare, Vahtimes

tari. 84.
Walkonen, E., Kontorist, Konttoristi. 84. 
Walkonen, A., Fru, Rouva. 84.
Wentelä, J., Snickare, Puuseppä, 84. 
Wenttinen, A., Skomakare, Suutari. 84. 
Werner, A., Skomakare, Suutari. 84. 
Westerdahl, A. W., Smedmästare, Seppä,

86.
Westerholm, N., Fru, Rouva. 86. 
Westerholm, K., Maskinist, Koneenhoi

taja. 86.
Westermarck, G. W., Tågförare, Junan

kuljettaja. 84.
Wiander, J., V.icehäradshöfding, Vara

tuomari. 85.
Wiberg, J„ Tapetserare, Tapitsieraaja. 84. 
Wickberg, V., Tryckerielev, Kirjapainon-

oppilas. 85.
Wickman, Anna, Fröken, Neiti. 86. 
Wickstrand, H., Fröken, Neiti. 86. 
Widemark, J. F., Urmakare, Kelloseppä.

Wilander, N., Snickare, Puuseppä. 84. 
Wilén, A., Verkmästare, Työnjohtaja. 84. 
Wilén. W., Typograf, Latoja. 86. 
Willandt, F., Byggmästare, Rakennus

mestari. 84.
Willberg, J. A., Kontorist, Konttoristi. 

84. ’
Winberg, Edla, Lärarinna, Opettajatar. 84. 
Winter, Johanna, Sömmerska, Ompelijatar. 85. ; r J

Tapetserare, Tapitsieraaja.86.
Wirtanen, J., Skomakare, Suutari. 84. 
Wolontis, J., Restauratör, Ravintolan-

lsantä. 84.
von Wright, A., Mekaniker, Koneniekka. 

84.
V0.n..Wright, M., Skulptör, Kuvanveistäjä. 84. ’
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von Wright, V., Fabrikant, Tehtailija. 
84.

Wuori, J., Svarfvare, Sorvari. 84. 
Wäkeväinen, M., Skräddare, Räätäli. 86. 
Wäkeväinen, H., Fru, Rouva. 86. 
Ågren, A., Handelsföreståndarinna, Kau-

panhoitajatar. 84.
Ågren, E., Kassörska, Rahavartijatar. 84. 
Åkerberg, A., Auktionsmäklare, Huuto-

kaupanvälittäjä. 84.

Åkerlund, K., Tapetserare, Tapitsieraaja. 
° 86.

Ästrén, N., Handlande, Kauppias. 85. 
Åström, K. R., Gårdsägare, Talonomis

taja. 84.
Öhman, A. O., Kontorist, Konttoristi. 85. 
Öhrnberg, A., Bokhandelsbiträde, Kirja.

kaupan apulainen. 84.
Österlund, Hj. A., Kontorist, Kontto

risti. 85.

Summa medlemmar 507, deraf ständiga medlemmar 15 och årsmedlemmar 492. 
(År 1885 utgjorde medlemsantalet 436).

Yhleensä jäseniä 507, joista 15 alituista sekä 492 vuosijäsentä. (Vuonna 
1885 oli jäsenten luku 436).


