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emlikt stadgarnas föreskrift får direktionen härmed afgifva
följande berättelse öfver föreningens verksamhet.
Arbetarelagstiftningen. Den å sid. 3 uti senaste årsberät
telse till sin sammansättning beskrifna komitén för afgifvande
af förslag till utlåtanden beträffande de enligt regeringens upp
drag utarbetade förslagen till förordningar angående åt
gärder till skydd för arbetare i fabrik, handtverk eller
annan handtering, samt om minderåriges användande i så
dana yrken, konstituerade sig d. 11 Nov. 1886, hvarvid till
ordförande utsågs fabrikanten V. von Wright och till sekrete
rare folkskoleläraren F. O. Dannholm.
Den 12 Februari 1887 framlade komitén sitt betänkande
beträffande
Förslaget till förordning angående åtgärder till skydd
för arbetare i fabrik, handtverk eller annan handtering samt om minderåriges arbete
i sådana yrken.
Komitébetänkandet underkastades af arbetareföreningen en
omsorgsfull granskning vid 4 af föreningens månadsmöten, hvarefter detsamma d. 2 April offentliggjordes i Arbetaren—Työmies
och samma dag jemte de vid ärendets föredragning hos förenin
gen tillkomna diskussionsprotokollen, aflemnades till lagbered
ningen i k. senaten.
Slutyrkandena i betänkandet äro sammanfattade på föl
jande sätt:
På grund af hvad föreningen haft äran anföra, får den
samma derför vördsammast föreslå följande förändringar uti det
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af regeringens komité utarbetade här i fråga varande förslaget,
nämligen:
§ 1 mom. 2 tillägges bestämning om en respittid af 3 —5 år
för redan existerande fabriker och industriella anläggnin
gar för genomförande af de förändringar, som kunna blifva
påkallade i följd af föreskrifterna i det utarbetade lagför
slaget ;
ur § 5 uteslutas de ord, som fixera ett visst kunskapsmått för
barn vid deras inträde nti arbete, hvadan paragrafen komme
att lyda: „Till arbete i fabrik, handtverk eller an
nan handtering må ej antagas barn, som icke fyllt
tolf år“.
§ 6 föreslås att yngre person må användas i arbete högst tio
timmar och barn högst 8 om dagen äfvensom att minder
åriges arbete må börja först klockan sju på morgonen;
uti § 8 torde en omkastning af orden i paragrafens början
iakttagas, hvarigenom denna finge följande lydelse: „Barn
samt yngre person af qvinkön må ej hållas till ar
bete under jord“ o. s. v.;
för § 9 föreslås följande lydelse: „I denna förordning för
stås med barn den, som är under femton år, med
yngre person den, som fyllt femton men ej aderton
år, samt med minderårig den, som är under aderton
år
i § 10 önskas inrymda de bestämningar,
att yrkesinspektorstjensterna måtte besättas endast med per
soner, som ega härför nödiga fackkunskaper jemte öfriga
qvalifikationer, och
att bland de inrättningar och företag, som inspektorerne
äro skyldige att öfvervaka,^tilläggas ångfartyg och bygg
nadsföretag.
uti § 11 tillägges bland de inrättningar och företag, till
hvilka inspektor skall ega tillträde, ångfartyg och
byggnadsföretag ;
uti § 15 mom. 2 tillägges bland der uppräknade nämnder och
styrelser jemväl de officiella yrkesföreningarnes fullmäktige ;
ur § 18 borde orden: „då denne i arbete antogs“ utgå;
den i § 20 bestämda tid, inom hvilken olycksfall bör hos in
spektor anmälas, förkortas till 14 dagar.
Vidkommande det i sammanhang härmed stående förslaget
till några hufvudpunkter i en instruktionen för yrkesinspektorerne, får föreningen föreslå följande formulering af
§ 3. „Han bör ock sätta sig i förbindelse med de officiella
yrkesföreningarnes fullmäktige samt vederbörande
helsovårds- och skolmyndigheter“ o. s. v.
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De, som önska taga närmare kännedom om betänkandet
och föreningens öfverläggningar derom, hänvisas till tidningen
„Arbetaren“—„Työmies“ 1887, pag. 49, 18, 21, 30 och 43.
Vid granskningen af
Förslaget till förordning angående skyldighet i vissa fall
för arbetsgifvare att utgifva ersättning för kropps
skada, som drabbar arbetare
förkastade arbetareföreningens komité enhälligt principen om att
försäkringspligten skulle åhvälfvas arbetsgifvaren ensam, och utta
lade sig för åstadkommandet af en för arbetsgifvare och arbe
tare gemensam försäkringskassa. I fråga om utsträckningen af
kassans verksamhet rådde inom komitén divergerande åsigter, i
det majoriteten röstade för en kombinerad sjuk- och olycks
fallsförsäkring, hvaremot komitén sordf. samt ledamöterne Göös
och fluber endast förordade en olycksfallsförsäkringskassa.
Både majoriteten och minoriteten framlade för föreningen
utförligt motiverade förslag („Arbetaren“—,,Työmies11 1887 n:ris
16, 17 och 19). Komitémajoritetens åsigter sammanfattades af
densamma i följande
Förslag till Arbetaresäkringens ordnande.
Försäkringsinrättningen.
För befrämjande af det industriella arbetets utveckling i
landet genom arbetsidkarnes värnande mot nöd och betryck i
följd af olycksfall och sjukdom, inrättas i landet en allmän, un
der behörig tillsyn och kontroll stående sjukdoms- och olycksfalls-försäkringsinrättning med centralstyrelse i landets hufvudstad samt nödigt antal lokalstyrelser i landets öfriga orter.
Delegare.
Delegare uti försäkringsinrättningen är enhvar i landet bo
satt och skattskrifven manlig eller qvinlig arbetare äfvensom ar
betsgifvare vid bergverk, stenbrott, bruk, sågverk, jernväg och
kanal samt anläggning af dylika, äfvensom byggnadsföretag, fa
brik och fabriksmässigt drifven inrättning samt handtverk äf
vensom maskinister och eldare å ångbåtar, som trafikera inhem
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ska farvatten, eller alla de industriella arbetare i landet, hvilka
liafva sådan anställning vid ett verk, att de af detsamma upp
bära sin aflöning.
Kassans inkomster.
Enhvar delegare uti försäkringsinrättningen är skyldig att
till inrättningens kassa inbetala en i förhållande till understödsheloppets storlek närmare bestämd och af hans arbetes större
eller mindre farlighet jemväl beroende försäkringsafgift.
Arbetsgifvare är skyldig att, utom den personliga försäk
ringspremien, till inrättningens kassa erlägga en i förhållande
till sitt arbetes farlighet närmare bestämd samt efter antalet
deri använda arbetare beräknad tilläggsafgift.
Staten och kommunerna understöda jemväl inrättningen i
lämpligt förhållande, dels i egenskap af arbetsgifvare, dels för
att sålunda underlätta landets industri samt befrämja sjukvården.
Kassans skyldigheter.
Delegare uti försäkringsinrättningen är berättigad att i hän
delse af inträffadt sjukdoms- eller olycksfall ur inrättningen er
hålla ersättning för läkarevård och medicin samt, i händelse
sjukdomen eller olycksfallet medför afbrott i arbetsförmåga för
längre tid än tre dagar, från inrättningen för hvarje sjukdag ut
bekomma tre fjerdedelar af det belopp, till hvilket han eller
hon sig försäkrat.
Försäkringen omfattar flere klasser med olika understödsbelopp, vexlande mellan två och sex mark per sjukdag; och vare
det delegare uti kassan öppet lemnadt att, efter sig företeende
omständigheter bestämma, till hvilken af de särskilda försäkringsklasserna han eller hon må hänföras, dock med iakttagande vid
öfvergång från en försäkringsklass till annan att inrättningens
kassa derigenom icke tillskyndas förlust.
Ersättning utgår jemväl för invaliditet och, i händelse af
dödsfall, i understöd åt enka och omyndiga barn.
Förvaltning.
Centralstyrelsen, hvars ledamöter utses till lika antal af
landets Styrelse, kommunerna, arbetsgifvarene och arbetarne
sjelfva, eger ordna och öfvervaka inrättningens och de särskilda
lokalstyrelsernas verksamhet samt upprätta nödiga statistiska öfversigter och öfver inrättningens verksamhet afgifva offentlig be
rättelse.

5
Den lokala förvaltningen handhafves i hufvudstaden af cen
tralstyrelsens kontor och på öfriga orter antingen af kommunal
styrelsen eller de officiella yrkesföreningarnes fullmäktige.
Hvarje sjukdoms- och olycksfall inrapporteras oförtöfvadt
till ortens lokalförvaltning, som med all skyndsamhet vidtager
de åtgärder, h vartill saken kan föranleda. Lokalstyrelsen inberättar om sin verksamhet till centralstyrelsen.
Särskilda stadganden.
Sjelfförvållade sjukdomar, ådragna genom utsväfningar, be
rättiga till ersättning för läkarevård och medicin, men ej till
vidare understöd, der ej synnerligen ömmande omständigheter på
kalla sådant.
Är vid olycksfall skadan sjelfförvållad, må ersättning för
läkarevård och medicin samt nödigt understöd icke förvägras
den skadade, men det bero på centralstyrelsens pröfning till
hvilken del sålunda utgifvet understöd må till kassan återgäldas.
Har skada timat till följd af arbetsgifvares eller annan
persons försumlighet eller vårdslöshet, utgår understödet till den
skadade oberoende häraf, centralstyrelsen dock obetaget att i
behörig ordning utkräfva godtgörelse af den, som varit till ska
dan vållande.
Arbetsgifvare, som för sina arbetare till försäkringsinrättningens kassa erlagt föreskrifna tilläggspremier, är derigenom
befriad från motsvarande, honom eljes åliggande skadeersättningsskyldighet för den tid premier inbetalts.
Delegare uti härförinnan existerande sjukkassor åtnjuta, i
händelse af kassans öfvergång till försäkringsinrättningen, de
lättnader, som motsvara det matematiska värde, hvarmed perso
nen inträder uti försäkringsinrättningen.
Försäkringsafgiften fastställes, efter sig företeende omstän
digheter, för en viss, bestämd tid i sender.
Om tjenstehjon är särskildt stadgadt, hvarför detta förslag
icke har afseende på sådana.
Missnöje och besvär.
Missnöje med lokalstyrelsens åtgärd anföres hos centralsty
relsen, men besvär öfver centralstyrelsens beslut anhängiggöres
antingen hos kompromiss eller inför laga domstol.
Minoritetens af hr v. Wright formulerade åsigter framgå
af följande
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Förslag till några hufvudpunkter i fråga om en

Allmän olycksfallsförsäkringskassa i Finland.
1) Allmänna olycksfallsförsäkringskassan i Finland har till
ändamål att säkerställa arbetare och arhetsgifvare mot nöd och
betryck i följd af under arbetet genom olycksfall ådragen kropps
skada.
2) Inträdet och qvarståendet i kassan är obligatoriskt för
alla landets såväl manliga som qvinliga arbetare och arbetsgifvare inom industrin och handtverkerierna.
3) Premien för arbetare betalas till ena hälften af honom
sjelf och till andra hälften af hans arhetsgifvare.
Arhetsgifvares premie betalas af honom ensam.
Premiens belopp bestämmes med ledning af de olika yr
kenas farlighet och den försäkrades arbetsförtjenst, dock i in
gen händelse högre än att det i punkt 7 bestämda skadestånd
dermed kan utbetalas.
Inbetalningen af premien sker genom arbetsgifvarne.
Statsverket bidrar till kassan antingen genom en årlig
subvention eller anslåendet af en grundplåt.
4) Den centrala förvaltningen handhafves af en till Hel
singfors förlagd direktion, bestående af 3 personer, af hvilka
regeringen utser en, arbetarne den andra och arbetsgifvarne den
tredje.
Då vigtigare frågor skola af direktionen afgöras, förstärkes den med 3 suppleanter utsedda på samma sätt som de or
dinarie ledamöterna.
Redogörelse för kassans verksamhet offentliggöres årligen
och granskas af K. Senatens Ekon. Dep.
5) Den lokala förvaltningen, premiernas inkassering och
skadeersättningarnas utbetalande sker genom de officiela yrkesföreningarnas fullmäktige, hvilken institution ombildas sålunda,
att den består af arhetsgifvare och arbetare.
6) Hvarje olycksfall inrapporteras omedelbart till ortens
officiela yrkesförening, som genast genom en dertill utsedd
nämnd låter undersöka saken, och derefter insänder undersök
ningsprotokollet till kassans direktion, hvilken bestämmer stor
leken af den utgående ersättningen och vidtar andra af omstän
digheterna påkallade åtgärder.
7) Skadeståndets storlek bestämmes i enlighet med den
skadades premie och minskningen i hans arbetsförtjenst, dock
så att den som utan eget förhållande blir helt och hållet odug
lig till arbete erhåller ersättning till det fulla belopp, hvarför
han betalat premie, likväl ej utöfver 5 mark om dagen.

7
Är olyckan sjelfförvållad, utgår ersättningen enligt pröfning.
En del af skadeersättningen användes till bekostande af
sjukvård för den skadade.
8) Besvär öfver direktionens åtgärder anföras hos kompro
miss eller laga domstol.
Beträffande sjukförsäkringen framlade reservanterna följandp
förslag:
De sjukkassor, hvilka äro inrättade efter vissa af regerin
gen godkända grunder och hvilka underkasta sin förvaltning sty
relsens kontroll, garanteras af staten.
Vid ärendets föredrag för föreningen beslöt densamma d.
14 april med alla röster mot en att förkasta den grund, hvarpå
det af regeringskomitén utarbetade förslaget är bygdt, samt ge
nom d. 15 maj företagen votering, dervid lika antal röster afgåfvos för majoritetens som minoritetens förslag, att till grund
för specialgranskningen lägga det sistnämnda. Under special
granskningen d. 17 maj ströks ur punkten 1 orden „under ar
betet14 ; i fråga om punkt 2 beslöts att försäkringen skall vara
obligatorisk och omfatta de personer, som i majoritetens förislag uppräknas som delegare. I öfrigt godkändes förslaget efter
liflig öfverläggning och flera voteringar med öfvervägande majo
ritet oförändradt.
Omedelbart efter det referaten om ärendets behandling inom
föreningen offentliggjorts i dess tidning, öfverlemnades samtliga
saken berörande handlingar till lagberedningen i k. senaten.
Närmare utredning om frågans behandling inom föreningen
återfinnes i dess tidning „ Arbetaren—Työmies11 för 1887 pag.
61, 65, 67, 73, 76, 78, 81 och 91,

Arbetslöner, arbetstid och lifsförnödenbetspriser i Helsingfors
1887. Arbetarnes önskuingsmål beträffande sin ställning. Statistikkomiténs berättelse.
Den 20 februari sammanträdde komitén och godkände till
införande i stadens tidningar ett upprop af följande lydelse:
„Till Helsingfors arbetare.
För att fortsätta det arbete, Helsingfors Arbetareförenings
statistikkomité i början af senaste år begynte, får komitén
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vända sig till Helsingfors arbetare med anhållan om deras med
verkan. Det gäller att åter insamla uppgifter rörande arbetarnes lönevilkor, arbetstiden i de olika yrkena och andra förhål
landen, som betinga arbetarnes yttre ställning.
Då komitén senast i samma ärende vände sig till Helsing
fors arbetare, sökte den ock för dem klargöra dettas betydelse
(se Arbetaren-Työmies n:o 4 för år 1887). Komitén kan der
för denna gång härom fatta sig kortare.
För hvarje upplyst arbetare ligger i öppen dag, af huru
väsendtlig betydelse denna statistiska utredning, som nu är i
fråga, måste vara för ett välordnadt arbete i syfte att förbättra
arbetarnes vilkor. Den utgör härför en oundgänglig grund. Ty
den gifver arbetarne sjelfve en sanningsenlig bild af deras läge,
låter dem öfverskåda detta på ett sätt, som derförutan är omöj
ligt, jemföra det ena med det andra, upptäcka ojemnheter och
brister. Och för dem, som stå utom arbetarnes krets, kunna ar
betarne knappt förete ett bättre stöd för berättigade anspråk på
sina vilkors förbättrande, än de3sa siffrors sanna vittnesbörd.
Den tänkande arbetaren inser äfven, att våra iakttagelser
af arbetarnes förhållanden måste fortgå under en längre tid,
under en följd af år, för att bilda en hållbar grund. Höras de
blott vid en tidpunkt, varda de lätt af mer eller mindre tillfäl
lig och ensidig betydelse.
Komitén tror, att det icke ges något ändamålsenligare sätt,
att i denna sak meddela sig med Helsingfors arbetare, än om,
likasom förut, möten anordnas på skilda tider för de olika yr
kena. Vid dessa möten anhåller komitén att af arbetarne få
mottaga uppgifter icke allenast
om deras löneförhållanden och arbetstid,
utan äfven om de berättigade önskemål med afseende på
ein ställning såsom yrkesutöfvare, arbetarne kunna hysa.
Till ledning må nämnas, att de önskemål, som vid sena
ste års möten af arbetarne framstäldes, hänförde sig till föl
jande hufvudgrupper: a) om arbetstiden; b) om de sanitära för
hållandena ; c) om lärlingsförhållandet samt d) ekonomiska frågor.
Till den sistnämnda gruppen hörde yrkanden angående
löneförhöjning, bättre lönereglering, med anledning af ojemn yr-
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keskonkurrens, om det inhemska arbetets befrämjande, arbets
ledningen, understödskassors inrättande m. m.
Vi inbjuda härmed samtliga Helsingfors arbetare, tillhö
rande nedan uppräknade eller med dem nära sammanstående,
fastän icke skildt nämnda yrken, att, oberoende deraf om de
äro medlemmar af Arbetareföreningen eller icke, infinna sig till
dessa möten i nedanangifven ordning.
På samma gång vi lägga arbetarne på bjertat att icke för
summa dessa tillfällen, hvilkas betydelse för arbetarnes ställ
nings förkofran icke torde underskattas, betona vi önskligheten
deraf att arbetarne äro beredda att vid mötena kort och bestämdt formulera sina uppgifter och yrkanden.
Det intresse, med hvilket enahanda möten senaste år om
fattades, låter antaga att Helsingfors arbetare äro nog upplysta
att rätt beakta deras ändamål.
Det bör också vara klart att derest arbetarnes ställning
skall förbättras, arbetarne sjelfva icke få vara overksamma. —
Och det besvär, som här kräfves, en spatsertur till Arbetare
föreningens lokal, är ju icke mycket.
Mötena komma att ega rum i Arbetareföreningens lokal,
Brunnsgatan 8, uti följande ordning:
Söndagen den 26 Februari på förm. kl. half 10 för garfvare, kl. 10 för sadelmakare och tapetserare, kl. half 11 för
skomakare, kl. 11 för skräddare, kl. half 12 för sömmerskor
och kl. 12 för tvätterskor och strykerskor.
Samma söndag på efterm.: kl. half 1 för bagare och kon
ditoriarbetare, kl. 1 för målare och glasmästare, kl. half 2 för
snickare och förgyllare, kl. 2 för svarfvare och vagnmakare, kl.
4 för bleck-, plåt- och kopparslagare samt smeder, kl. half 5
för skorstensfejare.
Söndagen den 4 Mars på förm.: kl. 10 för tobaksfabriksarbetare och arbeterskor, kl. half 11 för guld- och silfverarbetare, kl. 11 för arbetare vid mekaniska verkstäder och rörläggare, kl. half 12 för urmakare och kl. 12 för murare.
Samma söndag på efterm.: kl. half 1 för stenhuggare, kl.
1 för sågverksarbetare och timmermän, kl. half 2 för trädgårds-
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arbetare, kl. 2 för porslins- och kakelfabriksarbetare, kl. 4 för
bokbindare och kl. half 5 för typografer och litografer.
Då arbetarföreningens tillgångar ej medgifva att införa
kostsamma annonser om mötena, anhålla vi att arbetarne ville
sprida kännedom om saken och ej blott sjelfva lifligt omfatta
den, utan äfven söka förmå sina kamrater att göra det.
Må hvarje arbetare anse det som en heder för sig och
sitt yrke, att detta är representeradt af möjligast många per
soner.
Helsingfors den 20 Februari 1888.
På Helsingfors Arbetareförenings vägnar:
Dess Statistikkomité.
Sedan uppropet påföljande 22 och 23 febr. benäget inta
gits af tidningarna Dagbladet, Finland, Folkvännen, Hufvud
stadsbladet, Nya Pressen, Päivän Uutiset och Uusi Suometar,
höllos de deri utsatta mötena med Helsingfors arbetare sönda
garna den 26 februari och 4 mars. Den 26 febr. tillstädeskommo inalles omkring 250 arbetare, samt 6 arbeterskor, repre
senterande tillsamman 15 yrken. Den 4 mars tillstädeskommo
inemot 150 arbetare, företrädande 10 yrken, Skomakarenes,
skräddarenes, målarenes, snickarenes, smedernes, murarenes,
timmermännens och de mekaniska verkstädernas arbetares yrken
voro representerade af mellan 30 och 50 arbetare; öfriga yrken
af mindre antal. Af i här ofvan intagna upprop inbjudna yrken
uteblefvo fullständigt: tobaksfabriksarbetarne, trädgårdsarbetarne,
urmäkarne och litograferne.
Ordet leddes vid samtliga möten af undertecknad Hindström. Såsom komiténs sekreterare har fungerat undertecknad
Malmström. Komitémedlemmen hr A. Lönnroos var frånva
rande både från mötena den 26 febr. och den 4 mars.
Beträffande grunderna för de i det följande lemnade upp
gifterna må nämnas att de äro desamma som tidigare af komitén följts. Arbetslönen är sålunda antecknad endast för deä
vanligaste kategorin af arbetare, den som eger vanlig yrkes
skicklighet.
Resultatet af komiténs arbete framgår af följande:
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I.

Uppgifter beträffande arbetslönens belopp och arbetstidens längd
för arbetare i nedan uppräknade yrken i Helsingfors 1887.

3 50 — —
2 50 3 25
— — —
3 50 — —
2 85 — —
— —
2
2 50 — —
3 — — —
2 50 — —
1 50
— — 3 —
1 25 — —
2 — — —
2 85 — _
— - 2 —
3 —
—
3 25 — —
2 _ _ _
ej til 1st ä
4 50 — —
— — 5 til 1st ä
4 50 — —
— — 2 —
12 — -— —
2 50 — —
—
— —
1 50 — —
2 40 — —
1 90 — —
1 — — —
4 — — -

Nominelt

Finnas ej up]

Bagare..................................
Bleckslagare........................
Bokbindare.........................
Garfvare.............................
Kopparslagare...................
Mekaniske arbetare . . .
Murare..................................
Målare..................................
Blåtslagare
....................
Sadelmakare........................
Skomakare........................
Skräddare.............................
Sömmerskor........................
Smeder (grof-)...................
Snickare.............................
Stenhuggare, utarbetare
„
fabriks- . .
Tapetserare........................
Timmermän.........................
Trädgårdsarbetare . . .
Typografer, civilsättare
„
tidningssättare
Urmakare.............................
Guld- och silfverarbetare .
Kakelfabriksarbetare. . .
Porslinsarbetare ....
Börläggare........................
Sötare..................................
Strykerskor........................
Svarfvare.............................
Sågverksarbetare ....
Tvätterskor........................
Vagnmakare........................
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Obe st.
12
14
12
13
—
13
—
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—
13

Arbetstidens längd Nominelt.
pr dag för arbetare
i principalens kost
Effektivt.
och logi.

Yrke.

Arbetstidens längd
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palens kost och logi. penning.
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— —
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—
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Anmärkningar: Differensen mellan sadelmakarnes arbetstid
enligt uppgiften för 1837 och 1886 beror enligt de nu tillstädeskomnas
utsago derpå att senaste år ett mindre antal och de, från jernvägarnes verkstad, hvilken har kortare arbetstid än den här angifna,
tillstädeskommit.
Den här upptagna arbetstiden för målarne, likaså för timmer
männen, gäller för sommartid. Om vintern är arbetstiden omkring
8 timmar.
Sömmerskor i principals kost och logi förekomma icke, utan
blott i principalens kost, för hvilket fall de under förenämnda ru
brik ofvan upptagna siffrorna gälla.
Differensen mellan här förekommande uppgifter för mekaniske arbetarne och desamma tör år 1880 förklarades af arbetarne
bero på de sistnämdes större eller mindre ensidighet.

Medelpris å matvaror, ved och mindre rum under 1887.
Ett mindre rum per månad
Rågmjöl Lispund ....
Rågbröd
„
....
Ärter per kappe ....
Potatis „
„ . . . .
Kött, färskt, nöt, Lispund.
Fläsk, färskt
„
,,
saltadt
,,
,
Smör, färskt, Skålpund . .
,,
mat-, Lispund . .
Strömming, färsk, Skålpund
„
salt, Lispund .
Mjölk, oskummad, per kanna
skummad
99
n
sur
99
99
Ved, Björk. . .
Tall . . ,
99
Gran . . .

18:
1:
1:
1:
—
3:
7:
7:
—
13:

—
37.
61.
09.
19.
92.
60.
67.
84.
47.

— 15.
1:
—
—
—
16:
13:
11:

70.
44.
21.
22.
25.
31.
65.
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Uppgifter öfver de önskningsmål som, dels mundtligt,
dels skriftligt, framstälts vid och till de af
statistikkomitén anordnande mötena,
den 26 febr. och 4 mars 1888.
a)

Om arbetstiden:

Arbetstidens förkortande begärdes:
till 14 timmar af bagarne, som derjemte yrkade att ar
betare, som arbeta om natten, måtte, utom i undantagsfall, om
dagen vara befriade från arbete;
till 12 1/2 timmar, från kl. 5 f. m. till 7 e. m. med in
alles l'/2 timme måltidsrast, af garfvarne, som arbeta från kl.
5 f. m. till 8 e. m. med tillsamman 2 timmars måltidsrast;
till 11 timmar af bleck-, plåt- och kopparslagarne, sadelmakarne, svarfvarne och smederne, hvilka sistnämde ön
skade att arbetstiden måtte ställas från kl. 7 f. m. till kl. 7
e. m. med en timmes måltidsrast;
till 10 timmar af guld- och silfverarbetarne, kakeloch porslinsfabriksarbetarne, de mekaniska verkstädernas
arbetare, murarne, rörläggarne, snickarne (utom ett mindre
antal, som för att icke genom för stora anspråk riskera något,
nöjde sig med att begära förkortning till 11 timmar) och typograferne, (civilsättarne).
Såsom en utväg att erhålla kortare arbetstid framhöllo
bagarne att sockerbageriet skulle utföras af skilda arbetare.
Såsom skäl för arbetstidens förkortning anfördes i hufvudsak samma omständigheter, som enligt hvad redogörelsen för
komiténs arbetaremöten under föregående år utvisar, redan
då framhöllos, nämligen:
att arbetaren ju äfven bör tillerkännas någon del af dagen
till andlig vederqvickelse och till umgänge med sina närmaste;
att arbetaren vid måttligt lång arbetstid med mera intresse
och derför äfven bättre framgång kan utföra ett arbete, än om
han öfver höfvan länge anstränges, hvilket verkar förslöande på
hans energi och förmåga; samt
att för mycket arbete nedtrycker arbetarens helsa och
lifskraft.
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Att söndagsarbetet måtte upphöra yrkades af skräddarne
och i en till komitén insänd skrifvelse äfven af ölbryggeriarbetarne. Söndagens helighållande och arbetarnes behof att
hesöka gudstjensterna framhöllos å båda hållen såsom skäl i
detta afseende. I en insänd skrifvelse uttalade skräddarne att
efterlefnaden af gällande lagbestämningar mot söndagsarbetet
måtte strängt öfvervakas.
b) Om de sanitära förhållandena:
Bagarne, likaledes skräddarene, yrkade att i fråga om
sunda bo- och verkstäder för arbetarne, redan förefintliga stadganden måtte nogrant iakttagas och deras efterlefnad af veder
börande myndigheter öfvervakas. Bagarnes bostäder öfverklagades
såsom illa ventilerade, osunda, trånga och ofta fuktiga.
Garfvarne framhöllo att deras sof- och bostadsrum lika
som förut lemna synnerligt mycket öfrigt att önska i fråga
om sundhet, renlighet och utrymme. Luften i desamma vore
flerstädes så förskämd af fukt och osunda dunster, att arbetarne
ej kunde skydda sina kläder från att förfaras.
I hygieniskt afseende bättre och ändamålsenligare verk
städer ansågo sig äfven kakel- och porslins-fabriksarbetarne,
typograferne ock snickarene hafva skäl att önska; snickarne
dertill uttalande såsom önskemål att lärlingarne icke måtte behöfva sofva i de osunda verkstäderna.
Öfver kalla, dragiga och rökiga, isynnerhet under den
kalla årstiden för arbetarnes helsa högst vådliga verkstäder
klagade de mekaniska verkstädernas arbetare.
Äfven sadelmakarne önskade erhålla sundare och renligare
verkstäder, synnerligast som arbetarne ofta nödgas begagna dem
äfven till sofrum.
Svarfvarne yttrade såsom önskemål att ej behöfva bo i
sina för detta ändamål otjenliga verkstäder.
c)

Om lärlingsförhållandet:

Lärlingstidens förlängning önskade :
till 5 år bagarne och skräddarne;
till 4 eller 5 år sadelmakarne samt 23 af 37 tillstädeskomne smeder;
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till 4 år garfvarne och skomakarne.
Att 3 års lärlingstid vore nog, om blott lärlingen icke så
mycket, som fallet allmänt är, toges i anspråk för på sidan om
yrket liggande sysslor, i hvilket afseende ändring önskades, ut
talades af bleckslagarne, målarne, smederne, snickarne och
svarfvarne.
En åldersgräns, under hvilken lärling icke finge antagas
i yrket, önskades af bagarne och snickarne, som hvardera föreslogo 16 års ålder till minimum. Detta önskemål motiverades
dermed att arbetet inom berörda yrken för yngre personer vore
för ansträngande.
Större omsorg om lärlingarnes skolgång önskades af
bagarne, målarne och sotarne.
Strängare eftersyn öfver lärlingarnes lif utom verk
staden önskade guld- och silfverarbetarne, i hvilkas yrke lärlingarne vanligen äro bosatte utom arbetsstället och för detta
ändamål tilldelas ett litet arvode, som dock ej räcker till attåt
sådana lärlingar, som icke hafva föräldrahem i staden, förskaffa
ett godt hem.
Att lärlingarnes undervisning i yrket blefve mera all
sidig och icke alldeles hänsynslöst måtte lemnas beroende af
sådana arbetsgifvares intressen, som kunde föranleda att lär
lingen utbildas blott inom en eller annan brancb af sitt yrke,
önskade garfvarne och målarne.
Öfver i hög grad lösliga lärlingsförhållanden klagade
målarne. Några lärlingar i egentlig mening funnes icke inom
yrket, i ty att arbetsgifvarne allmänt nog bedrifva den praxis
att de till sommaren engagera behöfligt antal personer, med af
seende på kunnighet i yrket mer eller mindre tvifvelaktiga, de
der vid vinterns annalkande åter entledigas. Målarnes önskan
att till fromma för yrkesskickligheten och de arbetare, som be
sitta sådan, ernå fastare ordnade lärlingsförhållanden delades af
kakel- och porslinsfabriksarbetarne, murarne samt sme
derne. Smederne framhöllo särskildt önskligheten af kontrakt
förbindelse mellan lärling och hans principal samt yrkade en
hälligt såväl i en ingifven skrift (undertecknad med 29 namn)
som muntligen att lärling, som utan giltigt skäl flyttar från sin
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principal, icke måtte få räkna sig till godo den tid lian arbetat
hos denne.
Att lärlingarne altför ofta byta plats klagade äfven sko
makarne.
En mera hänsynsfull behandling af lärlingarne, yttrade
bagarne och garfvarne som önskningsmål, förnämligast i det
syfte att lärlingarne icke måtte öfver höfvan ansträngas, vare
sig genom för tungt arbete (garfvarne) eller både derigenom och
genom en altför lång arbetstid (bagarne).
Bagarne uttalade vidare att arbetsgifvare ej borde få an
ställa ett större antal lärlingar än han har utlärde arbetare,
men väl, om han så ville, flere utlärde än lärlingar.
d)

Ekonomiska frågor:

Löneförhöjning ansågs skälig och af behofvet påkallad
för kakel- och porslins-fabriksarbetarne, murarne, målarne,
snickarne, stenhuggarne och timmermännen.
Löneberäkning efter timme önskades af murarne, må
larne och timmermännen.
Samma löneberäkning för vinter- som för sommar
arbete önskade murarne och timmermännen.
Om fredagen utbekomma sin veckolön ansågo murarne
önskvärdt, afseende dermed a tmera obehindradt få använda lördagsqvällen för sin egen räkning, vare sig till föredrags åhö
rande, någon förströelse eller i skötet af sin familj. Då löne
utbetalas om lördag, förspilles en god del af denna dags qväll
på väntan att utfå sina penningar.
En rättvisare lönefördelning, så att den vane och skick
lige arbetaren blefve bättre betalad än en nybörjare och nöd
torftigt kunnig, sade sig kakel- och porslinsfabriksarbetarne
samt stenhuggarne hafva skäl att önska. En rättvisare löne
fördelning i det syfte att boktryckerifaktorernes godtycke i
detta afseende upphörde och en på vissa gifna grunder för alla
arbetare här i staden bosatte likasom dem, som hit inflytta
från landsorten, gällande löneberäkning blefve iakttagen, påyrkade
typograferne, som derjämte önskade att i fråga om lika och
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lika godt arbete intet afseende vid löneberäkningen måtte fä
stas vid arbetarens kön.
Öfver för stark tillströmning till sina yrken klagade
de mekaniska verkstädernas arbetare, murarne och målarne.
Tullskydd önskades mot utländska snickeri-, skrädderioch skomakeröarbeten af beträffande yrken. Skomakarne ön
skade derjämte att, såvida stadens garfvare ej åstadkomma till
öfverklädnad å skoplagg användbart läder af prima qvalité, sta
ten måtte genom sitt understöd möjliggöra uppkomsten af en
industriell inrättning, som kunde fylla sagda behof samt emeller
tid underlätta importen af sådant utländskt skoläder.
Vigten af det inhemska arbetets gynnande påpekades
af bleckslagarne och de mekaniska verkstädernas arbetare.
Bagarne önskade:
att endast till gesäller kreerade personer måtte ega rätt
att bedrifva yrket för egen räkning, tjenstgöra såsom arbetsför
män och utfärda betyg åt utlärling, samt
att principalerne måtte anställa drängar för att utföra sär
skilda tyngre arbeten, som ligga utom yrket, helst yrkesarbetarne
äfven dessa arbeten förutan 110g mycket ansträngas.
Kakel- och porslinsfabriksarbetarne önskade att inhemska
arbetare ej måtte tillbakasättas för utländske, utan tvärtom de
förre i främsta rummet gynnas. Samma önskningsmål yttrade
stenhuggarne.
De mekaniska verkstädernas arbetare önskade:
att tydliga och fullständiga förhålliiingsreglementen måtte
finnas i alla verkstäder;
att unge och ovane arbetare icke utan största försigtighet
måtte användas vid maskinerna;
att pensionskassor allmännare måtte komma till stånd; samt
att en olycksfallsförsäkring för arbetarne måtte komma till
stånd under det vilkor att arbetsgifvarne med minst 2/3 deltaga
i kostnaderna för försäkringen.
Murarne och timmermännen föreslogo till sin ställnings
förbättrande följande:
2
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att i staden icke bofaste arbetare, som här hafva arbete,
måtte beskattas lika högt som de här bofaste (hvilken hem
ställan äfven gjordes af kakelfabriksarbetarne).
att större afseende vid arbetares antagande måtte fästas
vid arbetsbetyg och i allmänhet mera erkännande gifvas åt yrkes
skickligheten ;
att endast verklige fackmän måtte ega rätt att öfvertaga
byggnadsentreprenader; samt
att arbetarne måtte på sätt eller annat säkerställas mot
risken att vid entreprenadarbetes fördelande på smärre entrepre
nörer gå miste om den arbetslön, de genom arbete för sådana
entreprenörers räkning utföra.
Att yrkesinspektörernes verksamhet, såsnart sådana erhållas,
så fort som möjligt måtte utsträckas till handtverkerierna, be
gärde guld- och silfverarbetarne.
Strängare fordringar med afseende på yrkesinsigten hos
personer som bedrifva yrke med lejda arbetare, påyrkades utom
af bagarne (se ofvan] af skomakarne, skräddarne och sotarne.
Kakel- och porslinsfabriksarhetarne önskade att verk
städernas renhållning ej måtte åhvälfvas yrkesarbetarne, utan
skilda personer för detta ändamål anställas.

Med erkännande får komitén anteckna att skräddarne, smederne och murarne genom på egen hand hållna möten förberedt
sig till de af komitén arrangerade och vid dem företett skriftligt
uppsatta såväl de af komitén äskade uppgifterna som sina önskningsmål. Af dessa skrifvelser är isynnerhet den från skräd
darne, undertecknad Aug. Wuori, affattad med berömvärd sak
lighet och fullständighet. Efter mötena har komitén fått mot
taga dylika skrifvelser från bagarne samt kakelfabriksarbetarne.
Alla dessa skrifvelser hafva vid uppgörandet af ofvanstående re
dogörelse noggrant beaktats, hvilket äfven skett med en af ölbryggarne, för hvilka något möte icke varit utsatt, insänd skrifvelse.
Det är komiténs fasta tillförsigt ait arbetarne icke fåfängt
vändt sig till Arbetareföreningen i de frågor vår redogörelse be-
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rör, och är det under sådan förutsättning vi hoppas Helsingfors
arbetare med allt mera förtroende och enhälligt intresse skola
understöda komitén i det arbete, som här framträder med en del
af sitt resultat.
Helsingfors, den 11 Mars 1888.
Richard Hindström.

K. Schwenzon.

K. F. Numberg.
G. Malmström.

Arbetarnes politiska rösträtt, hvarom fråga väckts genom en
framställning från Tammerfors arbetareförening, har varit under
öfverläggning inom direktionen och föreningen, men ärendet blef
ej slutbehandladt under 1887.
Arbetarnes representation inom stadsfullmäktige. Vid månadsmötet den 27 Nov. beslöts att i och för detta val uppställa 3
kandidater och utsågs genom val med slutna sedlar härtill skräd
deriarbetaren A. W. Gröndahl, sadelmakeriarbetaren A. Lönn
roos och jernvägskonduktören K. F. Numberg. Vid sjelfva
valet lyckades föreningen dock ej heller denna gång erhålla för
sina kandidater något större antal röster.

Arbetarnes representation inom de officiella yrkesföreningaruas
fullmäktige. Vid sammanträdet d. 18 Sept. beslöt föreningen
enhälligt att uttala sig för denna representations önskvärdhet
och nästan enhälligt, att anhålla om utlåtande i saken af lan
dets samtliga arbetareföreningar, hvilka derefter finge sig hand
lingar tillsända. Inom årets utgång hafva svar ingått från
Wasa, Tammerfors, Uleåborg och Wiborg, från hvilka alla orter
en obetingad anslutning till förslaget uttalades. Från Kuopio
meddelades att föreningen ej ännu konstituerats.
Bibliotekets verksamhet under år 1887. Under året utgifna
lån: 2,127 (1,489 svenska ocli 638 finska).
Biblioteket har under året ökats med 91 arbeten (52
svenska och 39 finska), af hvilka en för föreningens verksamhet
varmt intresserad universitetslärare förärat samtliga utkomna ar
beten ”Ur vår tids forskning” samt andra naturvetenskapliga verk.
Biblioteket består af:
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1,810 band (1,303 svenska och 507 finska), fördelade
sålunda:
Uti lånebiblioteket 1,367 (1,011 sv. & 356 finska).
Handbiblioteket 303 (192 sv. & 111 finska). Utlånade
till Gammelstads Arbetareförenings bibi. 140 böcker (100 sv.
och 40 finska).
Bibliotekarien.
Den s. k. fäugelseiudustrifråga», som af snickeriarbetaren
II. J. Bengtström till diskussion upptogs, föranledde ej till
någon vidare åtgärd, emedan föreningen redan tidigare för vederb. myndighet uttalat sitt bestämda ogillande af den form,
hvarunder detta arbete f. n. bedrifves.
Direktionen. Vid månadsmötet den 30 Jan. utsågs enligt
stadgarnas 22 § kandidater i och för val af direktionsmedlemmar i stället för de i tur afgående: Holmberg, V., bleckslageriarbetare, Lindroth, K., mekanisk arbetare, Lundqvist, Aug,
körsnär, Nordling, E., maskinmästare, Wright, V. v., fabrikant.
Vid årsmötet den 13 Mars utföll valet sålunda: fabrikan
ten V. v. Wright 140, körsnären Aug. Lundqvist 139, bleckslageriarbetaren V. Holmberg 105, sadelmakeriarbetaren A.
Lönnros 75 och skräddarmästar O. Olander 69 röster.
Den 14 Mars sammanträdde de qvarstående ledamöterue
i direktionen, stenhuggaren K. V. Bergman, ingeniören R.
Hindström, kopparslageriarbetaren P. V. Grahn, typografen J.
Pehkonen och faktor V. Pettersson samt de vid årsmötet in
valda, och utsågs till ordförande fabrikanten V. v. Wright och
till vice ordförande körsnär Aug. Lundqvist.
Vid direktionens sammanträde den 2 April afgick koppar
slageriarbetaren P. V. Grahn af orsak att han vid af honom
gjordt förslag att höja restauratörens arrende ej fick sitt förslag
igenom, utan ensam stannade i minoriteten. I hr Grahns ställe ut
sågs vid månadsmötet den 4 Juni konduktören K. F. Numberg.
I stället för typografen J. Pehkonen, som afrest från orten,
utsågs vid månadsmötet den 30 Okt. typografen J. A. Snell.
Direktionen har under året haft inalles 30 sammanträden,
fördelade på de olika månaderna sålunda: Jan. 3, Febr. 3,
Mars 3, April 3, Maj 2, Juni 1, Juli 1, Aug. 1, Sept. 3, Okt.
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2, Nov. 3, Dec. 5. Antalet gånger hvarje direktionsmedlem bivistat sammanträdena ställer sig sålunda: Lundqvist 28, v. Wright
27, Hindström 25, Pettersson 25, Bergman 22, Pehkonen 18
(afreste 5 Sept.), Olander 16 (invald vid årsmötet) Holmberg
14, Lönnroos 14 (invald vid årsmötet), Grahn 10 (afgick 2
April), Numberg 10 (invald 14 Juni), Nordling 4 (afgick
vid årsmötet), Snell 3 (invald 30 Okt.), Lindroth 2 (afgick vid
årsmötet).
Vid 3 sammanträden hafva förhandlingarna ledts af vice
ordföranden, vid alla de öfriga af ordföranden.
Eget hus för föreningen. Vid månadsmötet den 20 Febr.
uppstod frågan om anskaffande af eget hus åt föreningen och
hänskjöts frågan till direktionens handläggning. Direktionen
utsåg vid sammanträdet den 22 Febr. en komité bestående af
hrr K. V. Bergman, M. Blomqvist och E. Nordling att föreslå
plats och inkomma med program för byggnaden. Den 2 April
inlemnade denna komité ett betänkande, som blef hvad byggnadens
ungefärliga omfång och placering vidkommer provisionelt godkändt, men återremitterades till komitén, som, förstärkt med
hrr Grahn och Hindström, erhöll i uppdrag att inkomma med
rentabilitetsberäkning och förslag till stadgar för ett aktiebolag
med uppgift att uppföra huset.
Vid dir. sammanträde den 5 Sept. föredrogs komiténs för
slag till stadgar för byggnadsaktiebolaget, hvilket godkändes med
några små förändringar och beslöts låta inskaffa eskissritningar
genom komitén hvilken förstärktes med hr O. Olander. I afvaktan på dessa ritningar står frågan tillsvidare öppen.
Elementarkurser. Vid dir. mötet den 7 Febr. beslöts an
ordnandet af elementarkurser och öfverlemnades frågan åt föreläsningskomitén, hvilken den 23 Nov. inlemnade sitt förslag om
dessas ordnande (se Arb. n:o 47) och föreslog att bidrag för
aflönande af lärare skulle ansökas hos stadsfullmäktige. Det
äskade bidraget erhölls icke, men har kurserna det förutan dock
försöksvis kunnat anordnas.
Fackförening afdelning af arbetareföreningen. Genom en de
putation från den under bildning varande murarefackföreningen
framställd förfrågan om dennas anslutning till arbetareförenin-
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gen upptogs gynsamt, men föranledde ej till någon öfverenskommelse i antydt syfte, emedan murarefackföreningen senare beslöt
organisera sig som alldeles sjelfständig korporation.
Fattigvårdens reformering bragtes af snickeriarbetaren H. J.
Bengtström till tals, men yrkandet föranledde ej nu till någon
åtgärd från föreningens sida, emedan en omgestaltning af fat
tigvården f. n. försiggår.
Festbestyrelsen. Om sin verksamhet under innevarande
års tvenne första månader får den nu afgående festbestyrel
sen till direktionen afgifva följande redogörelse:
Den 2 Jan. 1887 anstäldes i likhet med föregående år
ett julsamqväm för de små.
Societetsbussalen var fullt eklererad; en stor och prydlig jul
gran, som nästan nådde taket, stod midt på golfvet. Kl. 5 sam
lades småningom alla småttingarne, åtföljda af sina beskyddare.
Festen inleddes med en Julhymn (af Roselli), utförd af
den för tillfället förstärkta kören på ett förtjenstfullt sätt, som
länder dess ledare till stor heder. Sedan framträdde barnens
gamle vän, herr A. Lindfors, och berättade på sitt trefliga och
anslående sätt sagor för de små. Julgubben (herr V. Petters
son) gjorde nu sin entrée, dragen af nissar och åtföljd af en
gosskör, som under hurtig sång tågade genom salen. Sedan ut
delades godt och julklappar åt de 315 barnen och anstäldes
jullekar kring granen.
Allmän dans afslutade festen. 506 personer hade löst
sig inträdesbiljetter.
Festbestyrelsen får härigenom betyga sin tacksamhet till
alla dem, som med råd och dåd biträdt den vid arrangerandet
af Julfesten, och vänder sig i främsta rummet till fruarna Lind
holm, Avellan, Pettersson, Snell och Horst samt fröknarna Tuliai
nen, Pettersson, Hazard, Sandell, Silén, Lindstedt och Agrén.
För alla gåfvor och penningebidrag, som influtit, betygar
Festbestyrelsen härmed sin varmaste tacksägelse.
Den 23 Jan. anstäldes en soirée i studenthuset med gardesmusik, körsång och dans. 365 biljetter löstes.
Den 27 Febr. anstäldes folkkonsert i Studenthuset.
Den afgående Festbestyrelsen.
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Berättelse afgifven af den efter årsmötet valda fest
bestyrelsen : „Vid direktionssammanträdet den 14 Mars 1887
hade Arbetareföreningens direktion enligt stadgarnas föreskrift
för sin del till medlemmar i Festbestyrelsen utsett herrar C.
Göhle j:or, O. Lindstedt, E. Nordling och V. Westerlund, hvilka
vid konstituerande möte den 16 Mars för att komplettera bestyrelsen invalde herrar N. Nikolajeff, J. F. Widemark, 11.
Schneidler och A. Barck. Sedan herr E. Nordling afgått, in
valdes i hans ställe herr arkitekten F. Mieritz.
Sedan sistnämnda herrar alla antagit kallelsen, samman
kom den nybildade Festbestyrelsen till sitt första ordinarie sam
manträde den 17 Mars, då till funktionärer utsågos: Herr O.
Lindstedt, ordförande, E. Nordling, viee ordförande, C. G.
Göhle j:or, kassör, H. Schneidler, sekreterare, hvarefter den
sålunda sammansatta bestyrelsen började sitt arbete med för
anstaltande af ett sällskapsspektakel, som den 27 Mars gick af
stapeln i Arkadiateatern under medverkan af F. B. K:s musik
förening, som utförde ouverturen och mellanaktsmusik.
Såsom framgår af nedanstående summariska tablå öfver
festbestyrelsens verksamhet hafva under året föranstaltats 14 sär
skilda tillställningar, hvaraf en julfest för barn, ett sällskaps
spektakel, fyra soiréer med dans, tre folkkonserter, ett folknöje
i Kajsaniemi park samt fyra lustfärder till olika orter, såsom
Gammelstaden, Borgå, Åggelby och Lovisa.
Till sångledare hade bestyrelsen glädjen att kunna enga
gera sångaren herr Alarik Uggla, som den 12 April vidtog med
utöfvandet af nämnda befattning, åt hvilken herr Uggla egnat
sina krafter med en ihärdighet och energi, som länder ledaren
till heder och hvarigenom sångkören sporrats till flit och in
tresse, något hvarom dess prestationer äfven bära vittnesbörd.
Till sångkören i sin helhet äfvensom de damer och herar, hvilka vid olika tillfällen med ospard möda och uppoff
rande beredvillighet städse kommit bestyrelsen till hjelp vid an
ordnandet af dess tillstälda nöjen, beder bestyrelsen få hembära
sin uppriktiga tacksamhet.
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Summarisk Tablå öfver Festbestyrelsens verksamhet år 1887.
Inkom
ster.
fli.

Utgifter.

Vinst.
55^

fi ,

Saldo från 1886 ....
379 87
Barnens julfest den 2 Januari.............................
458 49
368 50
Soirée med dans i Studenthnset d. 23 Jan. .
319
248 76
70 24
Folkkonsert i d:o d. 27
Februari.........................
279
40 34
238 66
Sällskapsspektakel i Ar
kadia teatern d. 27 Mars
785 90
594 97
190 93
Folkkonsert i Studenthuset d. 3 April ....
345 90
140 20
204 80
Utfärd till Gammelstaden
den 17 April ....
40 30
Soirée med dans i Studentbuset d. 24 April .
266
199 77
66 23
Lustfärd till Borgå d. 19
Maj. ..............................
493 50
452 86
40 64
D:o till Aggelby d. 19
367 20
Juni..............................
321 40
D:o tiJl Lovisa den 10
607 36
553 50
Juli..................................
Folknöje i Kajsaniemi d.
28 Aug............................. 2,551 55 1,462 59 1,088 96
Soirée i Studenthuset d.
194 50
247 61
25 Sept............................
Folkkonsert i d:o d. 27
216 41
352
185 59
Nov...................................
Soirée med dans i Socie310 26
505
195 24
tetshuset d. 26 Dec.
Frivilligt bidrag af en
5
5
medlem.........................
Sångledarens arvode, annonser, tryckning af
1,426 88
biljetter m. m................
7,720 22 7,012 32 2,037 97
707 90
Saldo till 1888 .... 1
7,720 22 7,720 22 2,037 97

Förlust.
TU

89 99

40 30

45 80
53 86

53 11

283 06
283 06

Till sist kan Bestyrelsen ej underlåta att påpeka de i
ekonomiskt afseende menliga följderna af det kanske alltför
stränga kontrolleringssätt, som Bestyrelsen nödgats tillämpa vid
försäljningen af biljetter till föreningens nöjen.
Helsingfors den 31 December 1887.
Festbestyrelsen:
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Folkeliga föredrag. Öfver sin verksamhet har föreläsningskomitén afgifvit följande berättelse:
Till Direktionen för Helsingfors Arbetareförening.
Från föreningens komité för Folkeliga före
drags anordnande.

Om sin verksamhet under senast tilländagångna vårtermin
får komitén till Helsingfors Arbetareförening meddela följande:
I öfverensstämmelse med komiténs redan sednaste höst upp
gjorda plan, beslöt den att under vårterminen försöka få till
stånd omkring 30 föredrag, hälften på hvartdera af de inhemska
språken.
Sedan lämpliga föredragare i öfverensstämmelse med denna
plan erhållits, lät komitén i en upplaga af 6,500 exemplar trycka
och med stadsupplagan af tidningarna „Arbetaren“, (i „Finland“),
,Työmies“, („Uusi Suometar11), ,,Hufvudstadstadsbladet“ och
„Folkvännen“ samt äfven på annat sätt i hufvudstaden utsprida
här bilagda, till Helsingfors arbetare riktade meddelanden om
folkeliga föredrag vårterminen 1887.
Genom komiténs försorg ingick dessutom hvarje föreläsningsdag uti stadens samtliga tidningar en kort notis om före
draget.
Till Helsingfors arbetare.

Meddelande om Folkeliga föredrag
vårterminen 1887.
Med fullt förtroende vänder sig Helsingfors arbetareföre
nings föredragskomité till hufvudstadens arbetarekår med upp
maning, att den äfven under innevarande termin, såsom mången
gång förut, måtte besöka de föredrag, som för detta ändamål
bekostas på svenska och finska språken med af stadsfullmäktige
för företaget beviljade medel. Tre års erfarenhet utgör en bor
gen för, att Helsingfors arbetare nu såsom förut veta att till
sitt eget bästa använda det erbjudna tillfället.
Till arbete kalla vi eder och icke blott till förströelse; den
som söker endast ett angenämt tidsfördrif, han kan måhända
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misstaga sig vid besöket af dessa föredrag. Men arbetet är ju
äfven eljest eder hvardagliga kamrat, eder vän, om ock i annan
form än här. Skilnaden är blott den, att detta arbete, på samma
gång det gifver näring åt kunskapsbegäret, utvecklar karaktären
och stärker de andliga krafterna. Kunskaper stjelpa icke i di=
ket, säger ett gammalt finskt ordspråk; ett annat ännu bättre
talesätt säger ,,kunskap är makt.“
Med hänsyn till den alltmer tilltagande åhörarekrets, som
dessa föredrag tillvunnit sig, hafva vi denna gång aa ordnat 6
föreläsningskurser, 3 på hvartdera språket. För att åhörandet
af föredrag i flera ämnen ej måtte blifva omöjligt derigenom, att
de anordnas på samma tider, komma dessa föredrag delvis att
hållas efter hvarandra, så att åhörare, som regelbundet besöka
föredragen, kunna under en längre tid inhemta kunskaper i olika
ämnen.
Föredragen denna termin komma att hållas efter följande

Program:
I fysik föredrager öfverläraren doktor E. Mellberg på
svenska språket söndagar kl. 5 e. m. uti fysikaliska lärosa
len å svenska normallyceum, Unionsgatan 2, (midtemot tyska
kyrkan) i följande ämnen:
Den 13 februari:
59 20
55
n 27
6 mars:
55

Om
Om
Om
Om

solljuset.
färgblindhet.
speglar.
förstoringsglas.

Om jernvägar, deras utveckling och
ser läraren vid polytekniska institutet, ingeniör C. Holmberg
på svenska språket torsdagar kl. S1/i e. m. uti kemiska la
boratoriets hörsal, Nikolaigatan 3, enligt följande plan:
Den 10 februari:
<5

17

,9

24

55

Jernvägarnas historiska utveckling
och Georg Stephenson, arbetets hjelte.
Jernvägarnes utveckling och bety
delse för kulturen.
Huru jernvägar nuförtiden byggas.

27
,,
„
„

3
10
17

mars:
„
„

Om jernvägsbroar.
Jernvägar öfver och under jord.
Om ovanliga jernvägar.

i nordisk historia föreläser professor M. G. Schybergson på svenska språket söndagar kl. 5 e. m. uti kemiska la
boratoriets hörsal, Nikolaigatan 3, enligt följande program:
Den 13

mars:

n

20

??

5?

27
3

april:

J?

17
24

75
9,

1772 års revolution
första regeringsår.
Kriget 1788—1790;
1789.
kriget 1808—1809.
Finska deputationen
dag 1808—1809.
Landtdagen 1863.
Finlands nuvarande

och Gustaf III:s
statshvälfningen

och Borgå landt-

statsskick.

Om företeelserna i menniskornas och djurens lif föredrager d:r Th. Löfström på finska språket uti kemiska labo
ratoriets hörsal, Nikolaigatan 3, söndagarna d. 13, 20 och
27 februari, 6, 13, 20 och 27 mars kl. 1/2 7 e. m. enligt föl
jande program:
Allmänna begrepp.
Djurens kroppsbyggnad och indelning i skilda klasser.
Cellen och dess lif.
Djurens allmänna egenskaper.
Däggande djurens yttre utseende, hud och ben.
Muskler.
Matsmältningen.
Andningen och rösten.
Blodet och dess omlopp.
Födan.
I kemi föreläser professor Edv. Hjelt på finska språke
hvarannan onsdag kl. 8l/t e. m. uti kemiska laboratoriets
hörsal, Nikolaigatan 3, enligt följande plan:
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Den

9 februari:

55
>1

23
9

55
mars:

55

23
6
20

51
april:
55

’5

55

Om kemiska naturföreteelser; grundämnen.
Om luften och förbränningen.
Fortsättning om förbränningen samt
om andningen.
Om lågan och belysningen.
Om vattnet.
Om metallerna.

Om arbetarebostäder föredrager arkitekten J. Stenbäck
på finska språket söndagarna d. 3, 17 och 24 april kl. 1/27
e. m. uti kemiska laboratoriets hörsal, Nikolaigaian 3.
Nu såsom förut vilja vi erinra om:
att föredragen icke förutsätta några särskilda förkunskaper;
att arbetareföreningens medlemmar hafva mot uppvisande
af medlemskort fritt tillträde till föredragen, då andra personer
deremot, erlägga 15 penni i inträdesafgift för hvarje föredrag;
att, då föredragen äro särskildt afsedda för arbetare, en
hvar är välkommen till dem äfven i sin arbetsdrägt;
att den, som icke är i tillfälle att åhöra alla föredrag, gör
klokast uti att välja en eller par serier, hvilka han regelbundet
kan besöka.
Välvilliga anmärkningar, egnade att tjena till ledning för
komitén, emottages med tacksamhet genom dess ordförande, stu
deranden Berndt Grönlund (Michaelsgatan 8), som äfven står
till tjenst med upplysningar.
Helsingfors, den 1 Februari 1887.
Helsingfors Arbetareförenings föredragskomité.
På förslag af föredragaren, ingeniör O. Holmberg beslöt
komitén för att göra föredragen „Om jernvägarne“ för åhörarne
mera tydliga, att för ändamåtet låta på svart papper utföra rit
ningar med krita, och åtog sig ingeniör Holmberg att ombesörja
detta arbete, för hvilket kostnaderna erlagts af komitén.
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För föredragen i „Fysik“ bar svenska normallyceets fysi
kaliska instrumentsamling såväl af läroverkets föreståndare som
öfverlärare d:r E. Mellberg stälts till föredragarenes disposition.
För belysande af föredragen „Om företeelserna i raenniskornas och djurens lif'1 liar d:r Löfström förevisat såväl skelett
som anatomiska preparat och särskilda ovanligare djurformer,
för hvilka han särskildt redogjort både före och efter sina
föredrag.
Arkitekten J. Stenbäcks föredrag „Om arbetarebostäder11
belystes af föredragaren med för ändamålet uppgjorda ritningar
till särskilda typer af arbetarebostäder i olika länder.
Föredragen i „kemi“ åskådliggjordes af föredragaren pro
fessor Edv. Hjelt med särskilda kemiska experiment, verkställda
med material och instrumenter, till hvilkas begagnande universi
tetets herr Rektor benäget gifvit sin tillåtelse.
Såsom af det tryckta programmet framgår, vidtogo före
dragen den 9:de Februari och fortgingo enligt den uppgjorda
planen ända till den 24:de April, dock med följande undantag:
I anledning af arbetareföreningens årsmöte den 13 Mars uttala
des af föreningsmedlemmar det önskningsmål, att det svenska
föredraget denna dag skulle börjas och afslutas tidigare, än på
programmet var uppgifvet samt att det finska föredraget helt
och hållet skulle uppskjutas till en annan dag. Då komitén
härom underrättade föredragarene, förklarade desse hvardera sig
vara villiga att tillmötesgå den gjorda anhållan. Till följd af
d:r Th. Löfströms iråkade opasslighet blef hans föredrag den
20:de Mars instäldt. Emedan Arkitekten J. Stenbäck åt komi
téns ordförande meddelade, att han till följd af angelägna göromål var förhindrad att börja sina föredrag redan den 3:dje
April, såsom i det tryckta programmet uppgifvits, men i stället
förklarade sig vara villig att hålla sina två öfriga föredrag så
mycket längre, så att han på dessa skulle hinna fullständigt be
handla det ämne han valt för sina föredrag, beslöt komitén upp
mana d:r Löfström att hålla det ena af sina tillsvidare uppskjutna
föredrag den 3:dje April, hvilken dag eljest varit afsedd till ar
kitekten Stenbäcks föredrag. Det andra af d:r Löfströms upp
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skjutna föredrag anordnades efter föredragarens uttalade önskan
den 5:te April.
Såsom af programmet synes, har komitén, hvad föreläsnin
garna vidkommer, så mycket som möjligt sökt att rätta sig ef
ter arbetareföreningens vid allmänt möte uttalade önskningsmål.
Sålunda har bl. a. så vidt ske kunnat, hvarje söndag alltid tvenne
föredrag, det ena svenskt, det andra finskt, hållits.
Ahörarenas antal har varit
Vid doktor E. Mellbergs föredrag i fysik:
Arb.-fören:s
medlemmar.

Den 13 Februari
n 20
27
6 Mars

. . .
. . .
. . .
. . .
Summa

Andra
personer.

18.
15.
17.
13.
63.

47.
31.
24.
16.
118.

Summa
personer.

65.
46.
41.
29.
181.

eller sålunda i medeltal 45 personer per föredrag.
Vid ingeniör C. Holmbergs föredrag „0m jernvägarna“
Arb.-fören:s
medlemmar.

Den
?»
n
n
n
j»

10 Februari
17
„
24
„
3 Mars
10 „
17 „

. . . 28.
. . . 32.
. . .
19.
. . . 24.
. . .
18.
. . .
17.
Summa 138.

Andra
personer.

Summa
personer.

46.
37.
30.
35.
32.
30.

74.
69.
49.
59.
50.
47.

210.

348.

eller i medeltal 58 personer per föredrag.
Vid doktor Th. Löfströms föredrag „0m företeelserna i
menniskornas och djurens lif“:
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Arb.-fören:s
medlemmar.

Den 13
35 20
5) 27
6
53
27
’3
3
n
5
3?

Februari

Andra
personer.

.
.
.
.
.
.
.

. . .
32.
92.
.
.
.
30.
69.
>5
.
.
.
27.
50.
55
Mars
. . .
32.
58.
.
.
.
29.
66.
33
April
. . . 20.
43.
April
. . . 17.
28.
Summa 187.
406.
eller i medeltal omkr. 84 personer per föredrag.

Summa
personer.-

124.
99.
77.
90.
95.
63.
45.
593

Vid professor Edv. Hjelts föredrag i kemi:
Arb.-fören:s
medlemmar.

Den

Andra
personer.

9 Februari
23
55
9 Mars
23 95
6 April
20 55

...
31.
76.
...
26.
19.
33
...
26.
33.
53
...
17.
16.
n
...
12.
15.
53
... 13.
16.
n
Summa 125.
175.
eller i medeltal 50 personer per föredrag.

Summa
personer.

107.
45.
59.
33.
27.
29.
300.

Vid professor M. G. Schybergssons föredrag „I nordisk
historia11.
Arb.-fören:s
medlemmar.

Den 13 Mars
53 20 55
53 27 35
3 April
55
55 17 55
55 24 55

....
....
....
....
....
....

19.
27.
34.
22.
19.
17.

Summa 138.
eller medeltal 85 personer per föredrag.

Andra
personer.

Summa
personer.

67.
61.
112.
49.
42.
43.

86.
88.
146.
71.
61.
60.

374.

512.
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Vid arkitekten J. Stenbäcks föredrag „0m arbetarebostäder“:
Arb.-förems
medlemmar.

Den 17 April
„ 24 „

. . .
. . ■
Summa

Andra
personer.

19.
33.
18._______40.
37.
73.

Summa
personer.

52.

58.
110.

eller i medeltal 55 personer per föredrag.
Samtliga 31 under vårterminen genom komiténs försorg
hållna föredrag ha sålunda varit besökta af inalles 2,044 perso
ner, deraf 688 varit arbetareföreningens medlemmar och 1,355
utom föreningen stående personer. Medeltalet åhörare för samt
liga föredrag utgör sålunda i det närmaste 66 personer.
Såsom af programmet framgår har, för att upprätthålla
ordning och erhålla medel till betäckande af diverse smärre ut
gifter, det varit vanligt att personer, som icke tillhöra Arbetare
föreningen, erlagt en afgift om 15 penni för gången, och perso
ner, hörande till gemenskapen af här förlagda militär, 10 penni.
Då erfarenheten från föregående terminer emellertid ådagalagt, att
äfven 15 pennis inträdesafgift kunde falla för hög, isynnerhet för
handtverkslärlingar och andra, hvilka för sitt arbete erhålla en
dast husrum, mat och kläder, men att dylika personer dock
stundom visat sig hafva lust att besöka föredragen, beslöt ko
mitén bemyndiga den kustodierande komitéledamoten att der
han finner bevekande skäl förekomma, lemna algiftsfritt tillträde
äfven åt utom föreningen stående personer. På grund af detta
beslut har tillträde utan afgift lemnats åt 28 personer, ehuru
de icke tillhört arbetareföreningen. Af militären har endast en
besökt föredragen.
Efter att hafva inhemtat utlåtande af professor A. Don
ner, beslöt komitén såsom bidrag till en herr A. Schubert utgifna 25 mark för ett populärt föredrag i astronomi, som denne
den 27 Februari höll i Arbetareföreningens lokal och hvilket
föredrag var besökt af omkr. 40 personer.
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På ordningsutskottets för läsesalen i Gammelstaden anhål
lan har ingeniör C. Holmberg derstädes utan anspråk på någon
ersättning hållit tvenne föredrag på svenska språket, nämligen
den 20 Mars och 3 April. Det förra föredraget var besökt af
50 (31 fören:s medlemmar, 19 andra), det senare af 30 (22
fören:s medlemmar, 8 andra) personer. För dessa föredrag har
komitén utbetalat endast skjutslegan för herr Holmberg till Gam
melstaden.
Vid föredragen i staden hafva undertecknade Hindström
och Broman alternerande varit närvarande för att vaka öfver
ordningen, och är det för oss ett nöje att meddela, att ingen
oordning förekommit.
Till slut får komitén med tacksamhet omnämna, att re
daktionerna för tidningarna »Hufvudstadsbladet*, »Folkvännen1*
och „Uusi Suometar** utan afgift med stadsupplagan af sina
respektiva tidningar distribuerat komiténs program om föredra
gen, samt att stadens samtliga tidningar godhetsfullt i sina notisafdelningar infört notiser om dem.
För föredragen har komitén under terminen haft följande
Utgifter:
Till
„
„
„
„
„
„
„
,,
„
„

A. Schubert för ett föredrag i astronomi 05^7
Normallyceum för gas.................................
»♦
Vaktmästaren vid Normallyceum . .
Ingeniör Holmberg för plancher m. m. .
Vaktmästaren vid laboratoriehuset . . .
Herr Nordlin för föredrag i Gammelstaden
V
Biljettmottagaren vid föredragen
5)
Universitetslaboratorim för gas ....
»»
Arvoden åt föredragarene...........................
Bref med notiser till tidningarna . . .
M
Tryckning af program.................................
Summa

25:
2:
3:
56:
54:
2:
15:
12:
930:
10:
97:
1,206:

—
—
—
—
—
—
—
60
—
—
—
60.

Till betäckande af dessa utgifter har komitén till föredragarenes arvoden ur föredragsfonden lyftat 930 mark, och i in3
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trädesafgifter ha influtit 203 mark 20 penni eller tillsammans
1,133 mk 20 penni, hvarför ur föredragsfonden ännu erfordras
73 mark 40 penni, om hvilkas utanordnande komitén härhos
anhåller.
Helsingfors d. 25 Maj 1887.
E. G. Palmén.
Berndt Grönlund.
Richard Hindström.
E. Broman.
V. T. Rosenqvist.
Till Direktionen för Helsingfors Arbetareförening.
Från Arbetareföreningens föreläsningskomité.

Genom beslut, fattadt den 13 Juni detta år, har Direktio
nen för Helsingfors Arbetareförening till ledamöter i komitén
för anordnandet af folkeliga föredrag under läseåret 1887—1888
valt studeranden B. Grönlund, ingeniör R. Hindström, rörmästa
ren E. Broman, professor E. G. Palmen samt doktor M. Äyräpää, men då studeranden Grönlund under hösten anmält sig vara
förhindrad att nämnda uppdrag emottaga, utsåg direktionen vid
sammanträdet den 20 September 1887 i hans ställe filosofie ma
gister P. Nordmann, hvarhos komitén för det fall, att magister
Nordmann ej kunde åtaga sig besagda uppdrag, bemyndigades
att sjelf komplettera sig. Ett sådant behof har dock icke före
kommit och har komitén arbetat med sagda sammansättning jemte
det professor Palmén tjenstgjort som ordförande.
Komiténs första uppgift blef att finna föredragande, hvil
ket denna gång erbjöd någon svårighet, enär komitén först i se
nare hälften af September kunde konstituera sig. Af samma an
ledning var det icke möjligt att denna gång erhålla föreläsare
för ett längre påtänkt ämne, om arbetareklassens ställning un
der olika skeden af mensklighetens utveckling. Deremot hyser
komitén förhoppning att under vårterminen kunna upptaga detta
ämne i föreläsningsprogrammet, likasom det öfverhufvud skall
vara komiténs sträfvan att upptaga företrädesvis sådana ämnen,
hvilka för arbetaren ega omedelbart intresse. Med afseende å
en offentligt framstäld anmärkning ville komitén särskildt fram
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hålla, att svårigheten är synnerligen stor att just för nämnda
fråga erhålla lämpliga föredragare. Af särskild vigt vore det
att komitén framdeles så tidigt blefve utsedd, att man på våren
måtte kunna vidtaga förberedande åtgärder.
Sedan komitén lyckats erhålla föreläsare till nödigt antal
på begge språken, lät komitén på svenska och finska trycka ett
tillkännagifvande om folkeliga föredragen under hösten. Denna
upplaga utdelades af hufvudstadens tidningar utan ersättning
till deras i Helsingfors boende prenumeranter. Främst ut
gick tillkännagifvandet med föreningens tidning Arbetaren och
'Työmies (tidningarne Finland och Uusi Suometar), men der
jemte äfven med Hufvudstadsbladet och Folkvännen. Äfven i
öfrigt spriddes programmet till hufvudstadens arbetare på öfligt
sätt, hvarhos stadens dagliga tidningar godhetsfullt i sin textafdelning hvarje föreläsningsdag intagit dem tillställda notiser om
föreläsare, ämne, tid och rum.
Programmet var af följande lydelse:
Till Helsingfors arbetare.

Meddelande om Folkeliga föredrag
höstterminen 1887.
Likasom under de tre senaste åren skola äfven denna höst
folkeliga föredrag hållas för hufvudstadens arbetare på landets
båda inhemska språk.
Helsingfors stadsfullmäktige hafva högsinnadt beviljat detta
företag sådant materielt understöd som detsamma i främsta rum
met haft af nöden. Enskilda för saken nitälskande personer
hafva på uppmaning åtagit 6ig att vid sidan af sina öfriga göromål hålla föredrag öfver sådana ämnen, hvilka förmodats lända
Eder till undervisning och nöje. Och Arbetareföreningen, hvars
syfte är att närmast för sina medlemmar, men derjemte för ar
betsklassen öfver hufvud åstadkomma en förbättrad ställning, har
satt hela företaget i gång samt vänder sig nu tillitsfullt till sina
medlemmar och öfriga arbetare med maning att de måtte visa
sig veta sätta värde på sådana tillfällen till kunskapers inhemtande.
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Naturens företeelser, tidigare slägtens lif och förhållanden
samt nutidens andliga och materiela sträfvanden, se der ämnes
om hvilka hvarje för upplysningens sak intresserad medborgare
önskar få insigter. Med hänsyn härtill har äfven för terminens
föreläsningar uppgjorts följande

Program:
Ingeniören Magister F. Rosberg kommer att tisdagar
kl. 8Vt e. m. i Kemiska laboratoriets hörsal (Nikolaigatan n:o
3, andra våningen), på svenska språket och med tillhjelp af
rön framställa elektricitetens praktiska användning, förelä
sande
Den 18 Oktober Om elektricitetens frambringande.
Om telegrafen.
25
55
11
November
Om
telefonen, samt
1
55
Om
det elektriska ljuset.
8
55
55
Arkitekten Helge Rancken föreläser söndagar kl. 1/27
e. m. i Kemiska laboratoriets hörsal (Nikolaigatan n:o 3, andra
våningen) på svenska språket om Byggnadskonsten i följande
ordning:
Den 16 Oktoker Om boningsrum i källare.
Om vaslag.
p
»» 23
Om timmerbyggnader.
55
55 30
6 November Om byggnaders uppvärmning.
55
Professorn friherre E. G. Palmen kommer att framställa
Finlands grundlagars föreskrifter om Landtdagen och dess verk
samhet, föreläsande söndagar kl. 1/27 e. m. i Kemiska labora
toriets hörsal (Nikolaigatan n:o 3, andra våningen) på svenska
språket.
Den 13 November Om landtdagen och lagstiftningen,
samt
„ 20
,,
Om statens inkomster och utgifter,
äfvensom på finska språket öfver samma ämnen i samma lokal
torsdagarne den 17 och 24 November kl. S1/^ e. in.
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Öfverläraren professor Ernst Bonsdorff kommer att sön
dagar kl. 5—6 e. m. på finska i Finska normallyceets bygg
nad (Bangatan 4 & 6) hålla föreläsningar från fysikens om
råde. I skilda föredrag samt med hjelp af apparater kommer
dervid att framställas:
Den 16 Oktober Om gasers, särskildt om luftens fy
sikaliska egenskaper.
Om ljudet öfverhufvud och särskildt
„ 23
5)
om tonerna.
„ 30
Seendet, granskadt med hjelp af
läran om ljuset.
„
6 November Om värmens vigtigaste verkningar.
„ 13
Om elektricitetens uppkomst och
i,
egenskaper.
Filosofie magistern Theodor Schvindt ämnar på finska
språket och uti Kemiska laboratoriets hörsal (Nikolaigatan n:o
3, andra våningen) torsdagar kl. 8l/t e. m. jemte förevisande
af fornsaker framställa: Hvad lära oss jordfynden om Fin
lands forntid, i följande ordning:
Den 20 Oktober Om stenredskapens tidsålder.
„ 27
„
Om bronsåldern och den äldre jernåldern.
„
3 November I
IQ
!• Hedendomens sista tid i Finland.
På samma sätt som förut vill föreläsningskomitén slutligen
framhålla:
att dessa föredrag icke förutsätta några särskilda förkun
skaper ;
att föredragen äro afsedda för arbetare, hvarföre enhvar
är välkommen till dem äfven i sin arbetsdrägt;
att arbetareföreningens medlemmar mot uppvisande af sitt
medlemskort hafva fritt tillträde, men att öfriga hafva att er
lägga 15 penni i inträdesafgift för hvart föredrag;
samt slutligen, att den, som ej är i tillfälle att åhöra alla
föredrag, gör klokast i att välja en eller par seriei, hvilka han
kan regelbundet besöka.
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Välvilliga anmärkningar, egnade att tjena komitén till led
ning, emottages med tacksamhet genom komiténs ordförande pro
fessor E. G. Palmen (Andreseg. 12), som äfven vid behof står
till tjenst med upplysningar.
Helsingfors den 1 Oktober 1887.
Helsingfors Arbetareföreningens Föredragskomité.
Af förekommen anledning fingo under höstens lopp några
ändringar vidtagas i det sålunda uppgjorda programmet. Pro
fessor Ernst Bonsdorff blef af tillfällig orsak hindrad att före
läsa söndagen den 6 November, men hölls det till denna dag
utsatta föredraget i stället tisdagen den 8 November kl. 81/* e.
m. Och då ämnet för det till den 13 Nov. utsatta sista före
draget icke kunde på en timme medhinnas, och antalet åhörare
särskildt för denna kurs varit synnerligen stort, höll prof. Bons
dorff med komiténs goda minne ännu ett sjette föredrag „Maneetisten ja sähkövoimani keskinäistä vaikutusta11 (om de mag
netiska och elektriska krafternas inverkan på hvarandra), ons
dagen den 16 November, och var äfven denna föreläsning tal
rikt besökt.
För den af professor Palmén utlofvade serien om landtdagen och dess verksamhet yppade sig det oförutsedda hinder, att
föredragaren genom ett akademiskt uppdrag blef urståndsatt att
fullgöra sitt löfte. Då emellertid en kompetent person, docen
ten K. Grotenfelt fanns villig att åtaga sig att på begge
språken och utsatt tid föreläsa öfver sagda ämne, ansåg komitén
denna anordning, såsom ej innebärande minsta rubbning uti det
redan utdelade programmet, vara att föredraga framför seriens
uppskjutande till annan tid. Äfven dessa föredrag hafva hållits,
om ock af annan person än afsedt varit. Om alla dessa ändrin
gar hafva särskilda notiser införts i stadens tidningar.
Följande tablå utvisar antalet åhörare:
Öfverläraren professor E. Bonsdorffs föredrag i fysik
besöktes af följande antal personer.
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Arb.-förems
medlemmar.

Den 16 Oktober . ...
...
51 23
91
...
30
H
5»
8 November . ...
13
...
39
1» 13
...
16
93
n
Summa

Andra
personer.

28.
40.
22.
21.
28.
24.

86.
152.
28.
31.
61.
44.

163.

402.

Summa
personer

114.
192.
50.
52.
89.
68.
565.

eller i medeltal 94 personer per föredrag.
Ingeniören F. Bosbergs föredrag i fysik besöktes af föl
jande antal åhörare:
Arb.-förems
medlemmar.

Den 18 Oktober ....
„
....
51 25
1
November
....
55
8
..............................12.
55
Summa
eller i medeltal af 66 personer

Andra
personer.

14.
14.
13.

81.
56.
38.
39.
5.
214.
per föredrag.

Summa
personer.

95.
70.
51.
51.
267.

Magister Th. Schvindts föredrag i arkeologi besöktes af
följande antal personer:
Arb.-förems
medlemmar.

Den 20 Oktober .
55 27
15
3 November .
51
35
15 10

...
...
...
...
Summa

Andra
personer.

20.
15.
16.
14.
65.

35.
18.
15.
18.
86.

Summa
personer.

55.
33.
31.
32.
151.

eller i medltal af 37 personer per föredrag.
Arkitekten H. Banckens föredrag i byggnadskonst voro
besökta af följande antal personer:
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Arb.-fören:s
medlemmar.

Den 16 Oktober .
55 23
55
55
*
’5 30
6 November .
55

...
...
...
...
Summa

12.
6.
8.
7.
33.

Andra
personer.

36.
21.
26.
14.
97.

Summa
personer.

48.
27.
34.
21.
130.

eller i medeltal af 32 personer per föredrag.
Docenten Grotenfelts föredrag om l&ndtdagen voro slutligen besökta af följande antal personer:
Arb.-fören:s
medlemmar.

Den 13 November ....
....
„
55 17
„
....
55 20
....
„
55 24
Summa

7.
8.
14.
9.
38.

Andra
personer.

9.
8.
20.
12.
49.

Summa
personer,

16.
16.
34.
21.
87.

eller i medeltal af 21 personer per föredrag.
Hela antalet åhörare vid de hållna 22 föredragen uppgår
sålunda till 1,200, deraf 352 arbetareföreningens medlemmar
samt 848 för gången betalande åhörare, eller i medeltal mellan
54 och 55 personer per föredrag.
Den ekonomiska sidan af föreläsningarna gestaltar sig på
följande sätt:
Utgifter:
För 22 föredrag å 30 mk................................. 660: —
Tryckning af program, 7,000 exx.......................... „
104: —
Notiser om föredrag m. m.......................................„
8: 95.
Vaktmästare, städning, gas.........................................
71: 65.
Summa
844: 60.
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Iläremot svarar följande
Inkomster:
Influtna inträdesafgifter...................................... Äy 127: 20.
Lyftade ur föredragsfonden felande.............................. 717: 40.
Summa

844: 60.

Helsingfors den 3 December 1887.
Richard Hindström.

E. G. Palmén.

P. Nordmann.

Matti Åyräpää.

E. Broman.

Folkbank. Den till en komité öfverlemnade frågan om in
rättande af en folkbank i Helsingfors har framskridit så långt
att stadgarna i och för fastställande äro inlemnade till senaten.
Föreningens inflytande på arbetareassociationerna i landet.
Under det uppvaknande, som långsamt men säkert tyckes för
siggå inom den finska arbetareklassen har H:fors arbetareförening
utom genom sin undervisnings verksamhet, sin tidning och
upplåtandet af sin lokal för sammanträden (se redogörelserna
derom), varit i tillfälle att på ett känbart sätt inverka å rö
relsens riktning, ity att de al dra flesta nya arbetareförenin
gars sjuk-, understöds- och pensionskassor, byggnadsbolag, fack
föreningar och andra företag hvilka kunna främja arbetarnes sak
från och genom H:fors arbetareförening erhållit förslag till stad
gar, samt råd och upplysningar rörande de tilltänkta förslagen.
Gåfvor. I gåfvor har föreningen under året fått emottaga
följande :
af Fabrikant A. L. Hartvall „Sveriges historia af Starbäck”;
af Utskänknings aktiebolaget 400 mark för folkliga före
drag;
af detsamma 1000 mark till allmänna fonden och 1000
mark till skolbarnsfonden;
af Handtverks- och Fabriksföreningen 10 årg. af „Suomen
Teollisuuslehti” 1883—86;
af Arkitekt I. Stenbäck 1 exempl. byggnadsritningar;
af Industristyrelsen, dess publikationer.
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Handarbetsafdelniiigeu får härmed om sin verksamhet under
år 1887 afgifva följande redogörelse:
Då det syntes önskvärdt att den verksamhet, som deltagarinnorna i Handarbetsafdelningen (se 1886 års årsberättelse pag.
43) utöfvade närmare ordnades genom stadgar, så nedsattes
för utarbetandet af förslag härtill en komité bestående af herrarne R. Ahlstedt, V. Pettersson och V. von Wright samt medlemmarne i afdelningens bestyrelse. Komitérades förslag god
kändes af deltagarinnorna och stadfästades af föreningen på
grund af 15 § uti dess öfverhetligen fastställda stadgar. Af
delningens stadgar befordrades derefter till tryck under rubrik
„Stadgar för Helsingfors Arbetareförenings handarbetsafdeluing11
och utdelades bland ledamöterna, för hvilka de träda i gällande
kraft d. 1 Januari 1888.
Afdelningens verksamhet har för öfrigt fortgått enligt
samma plan, som under de föregående åren. Handarbetsafinar
hafva utom under sommaren anordnats alla onsdagar från kl.
8—10 e. m. och varit besökta af 15—20 medlemmar. Mate
rialet till de utförda arbetena har äfven i år dels lemnats af
deltagarinnorna sjelfva, dels anskaffats med afdelningens medel.
För att förvandla de nnder året förfärdigade sakerna till
penningar, anordnades den 10 December i föreningslokalen, som
för tillfället dekorerats, en bazar, hvartill äfven åtskilliga af ar
betareföreningens gynnare bland stadens trafikanter lemnade
vackra gåfvor, för hvilka afdelningens bestyrelse härmed uttalar
sin varmaste tacksägelse. Af bazarens nettobehållning öfverlemnades 1,000 mk till föreningens allmänna fond och af resten
182: 95 bildades den i afdelningens stadgar föreskrifna fonden.
Afdelningens tillhörigheter hafva under året ökats med en
symaskin värd 100 mk, hvilken summa anskaffades genom in
samlande af frivilliga bidrag.
Den i afdelningens stadgar föreskrifna matrikeln öfver af
delningens ledamöter har ännu icke blifvit upprättad. Förteck
ningen öfver ledamöterna upptar emellertid följande namn:
Ahlstedt, Hilda,
Andersson, A.,

fru.
fröken.

Berglöf, Karolina,
Carlsson, Olga,

fröken.
fru.
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Ekroos, Olivia,
Grönlund, Olga,
Hallén, Fanny,
Hazard, Hilda
Holmström, Anna,
Kadenius, M.,
Kajan,
Lindstedt, Fanny,
Lindholm, M. H.,
Lagerberg, Emmy,
Lagerqvist, Anna,
Nyström, Ida,
Pettersson, Ida,
Råbergh, Sofie,
Rosengren, Anna,

fru.
33

fröken.
13

Ji
5»
35

13
fru.
33

fröken.
33

fru.
11
fröken.

Rostedt, Maria,
fröken.
Sahrberg, Anna,
fru.
Schwenzon, Serafina, ,,
Segerhorn, N. S.,
33
Silén, Cesilia,
fröken.
Silén, Signe,
33
Snell, Malin
fru.
Stenblom, Olga,
13
Tuliainen, Ida,
fröken.
Tallberg, Paulina,
33
Walkonen, A.,
fru.
Westerholm, N.,
33
Wickman, Anna,
fröken.
Ågren, Ada,
JI

Den under året fungerande bestyrelsen har utgjorts af fru
Ida Pettersson, ordf., fru Hilda Ahlstedt, vice ordf., fru Maria
Lindholm, kassör, fröken Hilda Hazard, sekreterare och leda
möterna fruarna Malin Snell, Anna Sahrberg, fröknarna Anna
Wickman samt Fanny Lindstedt.
A bestyrelsens vägnar:
Ida Pettersson.
Hilda, Hazard.
Helsingfors allmänna sjuk- ock begrafniugshjelpkassa, hvilken
haft sin uppbörd uti föreningens lokal, har sedan den 2 Maj er
hållit lokal uti Folkbibliotheks byggnaden. Kassans årsmöte hölls
dock med direktionens begifvande i föreningens lokal.
Hyran för föreningens lokal har sedan 1 Juni af direktionen
kunnat nedbringas till Fmk. 2,000.
Indnstriidkare inötet i Uleåborg. Enär föreningen blifvit in
bjuden att deltaga i Industriidkare mötet i Uleåborg, beslöts vid
månadsmötet den 4 Juni att såsom föreningens representant och
på dess bekostnad ditsända konduktör K. F. Numberg.
Inhemska arbetares användande vid statens arbeten. På grund
af ett i senaste årsberättelse ingående utskottsbetänkande och
enligt direktionens förslag antogs vid månadsmötet deni27 Nov.
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en resolution uttalande att staten såsom hittills och om möjligt
i ännu högre grad vid siua arbeten skulle använda endast inhetnske arbetare.
Kassörsbefattuiugen, hvilken handhafts af t. f. kassören A.
Biese, har sedan ordinarie kassören A. Broberg anhållit om
afsked öfverlemnats åt Hr A. Biese.
Läsesalen. I läsesalen har under året funnits följande tid
ningar. I Finland utkommande på finska språket:
Aamulehti, Aura, Aamunairut, Ilmarinen, Hämeen Sanomat,
Keski-Suomi, Oulunlehti, Kyläkirjaston Kuvalehti, Laatokka,
Lappeenrannan Uutiset, Matti Meikäläinen, Mikkelin Sanomat,
Satakunta, Savo, Suomalainen Wirallinen Lehti, Suomen Raittiu
den Seuran Lehti, Uusi Suometar, Valvoja, Waasan Lehti och
Wiipurin Sanomat; i S:t P:burg utkommande Inkeri. På svenska
språket: Finlands Allmänna Tidning, Folkvännen, Helsingfors
Dagblad, Hufvudstadsbladet, Finland, Nya Presssen, Sporten,
Tammerfors Aftonblad, Uleåborgs Tidning, Wasa Tidning, Abo
Tidning, Östra Finland, Österbottniska Posten och Spets; i Ame
rika utkommande Uusi Kotimaa; i Sverige utkommande: Arbetarebladet, Arbetarens vän, Dagens Nyheter, Hemvännen, Norden,
Figaro, Typografernes Tidning och Söndags Nisse; i Tyskland
utkommande: Kölniche Zeitung (Wochenausgabe).

Läsesalen i Gammelstaden. Emedan svårigheter visat sig
att från direktionens sida öfvervaka skötandet af läsesalen derstädes, beslöt direktionen vid sammanträdet den 16 Maj föreslå
densammas indragande. Detta dir. förslag godkändes slutligen
vid månadsmötet den 1 Sept.
Missförhållanden inom vissa yrken. För att utarbeta förslag
till de åtgärder, hvartill föreningen borde skrida med anledning
af de vid arbetaremötena öfverklagade missförhållandena iuom en
del yrken beslöts vid månadsmötet den 1 September nedsätta en
femmanna komité och öfverlemnades utseendet af denna åt direk
tionen. Till ledamöter i denna komité utsåg dir. vid samman
trädet den 5 September v. häradshöfding V. Falk, garfvar-
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mästaren H. Gustafson, bleckslagaren V. Holmberg, sadelmakaren A. Lönnroos och med. doktor Wiik. Sucksdorff.
Om föreningens tidning „Arbetaren44—Työmies44, hvars utgifvande är ett af föreningens vigtigaste uppgifter, emedan bladet
talar till arbetarne i alla delar af landet och sålunda utöfvar
inflytande å hela arbetarerörelsens riktning, har direktionen fått
mottaga följande redogörelse:
I slutet af 1886 gjordes af högsta censurmyndigheten yr
kande om att red. komitén för „Arbetaren44
Työmies44 bör
ställa en ansvarig utgifvare i spetsen för bladet och utverka sig
privilegiebref skildt för den svenska och skildt för den finska
upplagan. Oaktadt red.-kom. ansåg ansvarige utgifvaren för de
blad, hvari ,,Arbetaren44—„Työmies“ ingå vara juridiskt ansvarig
jemväl för dessa afdelningar, blef red. kom. dock nödsakad
att utverka sig de fordrade, med hög lösen belagda privilegiebrefven. Red. komitén upplöstes härefter, och de personer, som
tillhört densamma, konstituerade sig som en redaktion, hvari
red. kom. ordförande fabrikanten v. Wright intog platsen som
ansvarig utgifvare. Sedan dessa formaliter voro iakttagna, mötte
från myndigheternas sida intet hinder för bladens utgifvande.
Deremot framträdde svårigheter från annat håll, i det tid
ningen ,.Folkvännens44 bestyrelse förklarade sig efter d. 31 Ja
nuari 1886 ej kunna offentliggöra „Arbetaren“, emedan detta
gjorde alltför stort intrång på bladets knappa utrymme. De
underhandlingar, som med anledning häraf inleddes, slutade dermed, att tidningen'”Finland44 åtog sig „Arbetarens“ publicerande
på samma vilkor som „Uusi Suometar14 uppställt i fråga om
„Työmies-‘, eller att tryckningen sker gratis och arbetareföre
ningen utan ersättning erhåller 100 exemplar af hvarje nummer.
I fråga om den finska upplagan förblef allt vid det gamla.
Bladets program har förblifvit oförändradt sådant det refe
reras i senaste årsberättelse sid. 30.
Tidningens expedition har under hela året utan ersättning
handhafts af fru Hanna Tukiainen och vår medarbetare från
föregående år, typografen J. A. Snell har fortfarande biträdt
red. med öfversättningar från svenska till finska. Dessutom har
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red. haft en verksam hjelp af faktorn A. Wickström genom af ho
nom verkställda öfversättningar från danska till svenska.
Såsom af kassörens redogörelse framgår, har bladet åsam
kat föreningen betydande utgifter, föranledda af de öfversättararvoden red. fått lof att låta utanordna sedan en af redaktö
rerna, typografen J. Pehkonen tillföljd af utrikesresa utträdde
ur redaktionen. Den genom hr P:s afgång uppkomna luckan
har red. ej ännu lyckats fylla och det torde äfven i framtiden
blifva svårt att vid red. få fästad en person med hr P:s fram
stående förmåga. Under årets lopp har äfven studeranden E.
Henriksson från red. afgått, så att red. under senare delen af
året utgjorts af fabrikanten V. v. Wright samt faktorerne R.
Ahlstedt och V. Pettersson.
D. 6 Dec. förklarade fabrikanten v. Wright att han från
nästa års början ej kunde qvarstå som bladets ansvarige re
daktör, emedan detta alltför mycket upptoge hans af andra göromål starkt i beslag tagna tid och tankar. I tidningens sista num
mer för 1887 riktade han af denna orsak till dess läsare föl
jande ord:
Om redigeringen af en tidning redan i vanliga fall är
svårare än allmänheten föreställer sig den, så kan detta i dub
belt mått sägas om en öfver knappt utrymme disponerande, tvåspråkig arbetaretidning, som, i likhet med „Arbetaren“ - „Työmies“, skall vara sjelfständig, men måste utgifvas under våra
censurförhållanden och bokstafligen ,,på ett hörn“ af andra
stora pressorgan, hvilkas åsigter i många frågor varit starkt
afvikande från arbetaretidningens.
Att det under sådana omständigheter skulle fordras en helt
annan förmåga än min, för att skapa ett blad, som motsvarade
derför ställda anspråk, är alldeles naturligt, isynnerhet då för
redaktionella ändamål inga penningemedel kunde disponeras.
Det erkännande, som ligger i arbetareföreningens enhälligt fat
tade direktionsbeslut om tidningens framtida utgifvande enligt
samma plan som härintills och i vårt lands inflytelserikaste tid
ningars, Nya Pressens och Uusi Suometars, anbud om bladets
offentliggörande, utgör emellertid ett bevis för att ,,Arbetaren“
—„Työmies“ dock helst i någon mon motsvarat sitt ändamål.
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Mig tillkommer emellertid icke att undersöka, i hvilken
grad så varit fallet, men att påpeka den grundbetingelse, hvarpå
hela företaget hvilat, detta är min skyldighet.
Om en arhetaretidning sådan som vår skall motsvara sitt
ändamål, så bör den inom ramen för sitt program lojalt och
oförskräckt inför folk och regering kunna förfäkta arbetarnes
åsigter, utan att några sidoinflytanden dervid göra sig gällande.
Så har hvad ,,Arbetaren“—,,Työniies“ beträffar städse varit fal
let, i det jag betraktat bevarandet af bladets sjelfständighet
såsom dess redaktions hederspligt gentemot arbetarne.
Men att denna sjelfständighet icke hlifvit kränkt, derför
hafva arbetarne att tacka den aldrig svigtande fasthet, hvarmed
såvål arbetareföreningens direktion, som mina kamrater i redak
tionen under kritiska omständigheter ställt sig såsom mitt mo
raliska ryggstöd, hvilket gjort att jag, under strängt fasthållande
vid parlamentarismens princip, väl varit beredd att lemna led
ningen af bladet, ifall vigtigare principiella meningsolikheter
skulle yppa sig mellan mig och arbetare föreningen, men der
emot stått opåverkad af alla försök till påtryckning från andra
håll.
Jag her arbetareföreningens direktionsmedlemmar vara öfvertygade om, att jag bland mina käraste minnen bevarar håg
komsten af den välvilja, med hvilken de understödt mig i full
görandet af min, tillföljd af de rådande förhållandena ofta vansk
lig vordna pligt, att vid tidningens redigering ställa dess frihet
framom allt annat.
Att jag icke ledsnat på redaktörsskapets besvärligheter,
förklaras i väsentlig grad af den uppmuntran jag sett deri, att
hvarken Folkvännens eller Uuusi Suometars redaktioner någon
sin gjort den minsta anmärkning mot mitt sätt att redigera bla
det, och jag ber derför att för dem offentligen få uttala min
djupaste erkänsla för deras öppen blick för förhållandena dikte
rade välvilliga neutralitet.
Det har betingats af omständigheterna att hopbringandet
af bladets innehåll nästan helt och hållet hvilat på mig, men
detta har medfört den fördel att jag, tack vare mina medarbe
tares osvikliga samvetsgrannhet vid fullgörandet af sina åtagna
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skyldigheter, odeladt, så vidt mina öfriga många görmål det
medgifvit, kunnat egna uppmärksamhet åt att följa med den inoch utländska pressen, den socialpolitiska litteraturen och för
hållandena inom Helsingfors arbetareförening.
Lemnande redaktionen i andra händer, betygar jag derför
för mina medarbetare min uppriktiga tacksamhet och önskar att
de af dem, som nu qvarstå, skola lyckas fylla de stigande an
språk, hvilka komma att ställas på „Arhetaren“ — ,,Työmies“
sedan den från och med nästa års början med sin mellan 9 och
10,000 exemplar stora upplaga blir Finlands mest spridda so
cialpolitiska blad‘.
En närmare redogörelse för de åtgärder, som för ordnan
det af tidningsföretaget under 1888 i slutet af 1887 vidtogos,
har sin rätta plats i nästa års berättelse. Här må dock näm
nas att Uusi Suometar fortfarande åtog sig den finska upplagans
tryckning, hvaremot offentliggörandet af den svenska upplagan
öfvergick till „Nya Pressen“. Till ansvarig redaktör valdes
faktorn F. Pettersson och såsom redaktörer qvarstå faktorn
P. Ahlstedt och fabrikanten von Wright, den sistnämnde derjemte som juridiskt ansvarig utgifvare.
Helsingfors d. 15 Februari 1888.
Redaktionen för „Arbetaren“ — „Työmies“.
Orduingsutskottets berättelse. Det från år 1886 qvarstående ordningsutskottet fortsatte sitt arbete till den 25 Mars 1887,
hvarefter det nya Ordningsutskottet bestående af de qvarstående hrr
M. Blomqvist, G. A. Niska, K. Palmgrén, K. Schvenzon, D.
Stenbacka, K. A. Söderbom och de nyvalde hrr W. Eklund,
L. Lindblad, M. Lindfors, K. Mickelson, K. Numberg, A.
Wilén, vidtog med sin verksamhet. Vid ett samma dag hållet
sammanträde valde utskottet till sin ordförande Å’. Palmgrén,
till viceordförande G. A. Niska, till sekreterare K. Schwenzon.
Under årets lopp hafva följande förändringar i Ordningsutskot
tets sammansättning försiggått: Hr W. Eklund afgick och valdes
i hans ställe W. Holmström, i hvars ställe åter vid dennes död
liga frånfälle invaldes K. Numberg. Då K. Numberg åter inval
des till direktionen, utsågs i dennes ställe H. J. Nyman. Ord-
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ningsutskottet har under året haft 37 sammanträden, hvarvid
diskuterats frågor, hörande till utskottets verksamhet. Inalles
hafva godkänts 219 manliga och 38 qvinliga anmälningar till
inträde i föreningen. Med synnerlig tillfredsställelse kan ordningsutskottet meddela, att under årets lopp ej något störande
inträffat, hvarvid detsamma behöft ingripa.

Karl PalmgrenGustaf Ad. Niska.
Platsförmedlingsbyrån. Till föreståndare för föreningens
platsförmedlingsbyrå antogs på de i sednaste årsberättelse å
pag. 74 stipulerade vilkor d. 15 jan. maskinisten A. Tukiainen,
som derefter handhaft byråns angelägenheter. För erhållande
af platser hafva på sätt af den å byrån genom fru H. Tukiai
nen förda journalen framgår endast 5 personer anmält sig.
Alla dessa personer erhöllo anställning. Hvad åter anbud om
arbete beträffar, så hafva sådana ofta gjorts, utan att byrån dock
lyckats anskaffa de önskade arbetarne, hvilket synes gifva vid
handen det arbetstillgången ej vore så synnerligen dålig i staden.
Postsparmärken hafva sedan föreningen af postdirektionen
blifvit antagen till sparmärks försäljare under årets lopp försålts
för Tmf 45.
Pristäflan mellan arbetare uti författande af skildringar om
arbetarnes i något visst yrke tekniska, ekonomiska och medbor
gerliga ställning är bragt å bane och handhafves frågan af en
komité bestående af hrr Lundqvist, Numberg och Olander. Prisen
skulle utgöras af årgångar af Suom. Teollisuus Lehti.
Prostitutions frågan, hvilken af jurisstuderanden J. Bold.NWdvit föreslagen till dryftning af föreningen, upptogs ej af direk
tionen till diskussion, utan lemnades frågan hvilande.
Restaurationen i föreningens lokal har under året till full
komlig belåtenhet och på samma vilkor som förut handhafts af
maskinisten A. Tukiainen.
Råd och lijelp i frågor rörande komniunaltaxeringen meddela
des af fabrikanten v. Wright tre söndagar å rad åt förenings4
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medlemmar under den tid taxeringen 1887 pågick. Äfven nu
önskade de flesta endast göra sig underrättade om de inkomst
belopp, som äro beskattning underkastade, hvarefter de sjelfva
hos taxeringsnämnden gjort anmälan om sina inkomster. Dock
inlemnades äfven genom herr v. Wright ett antal sådana an
mälningar, och blefvo dessa samtliga af taxeringsnämnden god
kända. Vid inkomstanmälningarna iakttogs städse att dessa åt
följdes af vederb. arbetsgifvares å dertill af föreningen anskaf
fade blanketter affattade intyg, utredande anmälarens inkomst.
Arbetareföreningens samtliga medlemmar hafva sålunda utan
alla omgångar och utan stora, med juridiskt biträdes begagnande
följande utgifter haft tillfälle att tillförsäkra sig antingen full
ständig skattefrihet eller rättvis beskattning, hvilket i synner
het för mindre bemedlade familjefäder är af stor betydelse.
Räntegodtgörelsen åt föreningens fonder beslöts vid dir.
sammanträdet den 22 Febr. böra med 4 % utgå ur allmänna
fonden.
Schackklubb har under året bildats inom föreningen och har
för densamma upprättats ett förslag till ordningsreglor, hvilka
dock ej ännu äro af månadsmötet fastställda.
Sekreterarebefattningen har under året varit delad mellan
hrr Lundqvist ochPehkonen sålunda att Lundqvist fört proto
kollen vid dir. sammanträden och Pehkonen åter vid månadsmötena samt verkställt alla öfversättningar till finskan. Efter
Pehkonens afresa öfvertogs hans göromål af hr Snell.
Skrifkur8 för arbetare anordnades i Nov. af doktorinnan
Ch. Runeberg emot en afgift af 5 mark för person. Dir. upplät
härför gratis lokal och 33 såväl qvinliga som manliga förenings
medlemmar deltogo i lektionerna.
Skolbarns vistande på landet. Den i senaste årsberättelse
å pag. 76 refererade frågan härom förblef hvilande tills stadens
utskänkningsbolag på fabrikanten A. L. Hartwalls förslag an
slog 1,000 mk, för beredande af tillfälle åt skolbarn att om
sommaren vistas på landet. Fabrikanten von Wright framlade
d. 2 April för direktionen ett förslag till instruktion för en ko
mité, som skulle ordna saken. Detta förslag remitterades till folkskoledirektionens utlåtande och stadfästades d. 10 Maj af Arb.
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fören:s dir. i enlighet med folkskoledirektionens af redan om
nämnda komité biträdda förslag af den 4 April. Instruktionen
erhöll sålunda följande lydelse:
§ 1. Arbetareföreningens komité för beredande af tillfälle
åt elever från Helsingfors folkskolor att om sommaren vistas på
landet består af 7 personer, af hvilka stadens Folskoledirektion
eger rätt att utse 2.
§ 2. Komitén åligger:
a) att i början af hvarje kalenderår till direktionen in
komma med förslag om sättet för hopbringandet af de för ko
miténs verksamhet under året erforderliga penningemedlen, om
hvilkas anskaffande direktionen derefter besluter i samråd med
komitén.
b) att i lämplig tid under vårvintern, antingen genom cir
kulär eller genom i tidningarna införda upprop vända sig till
familjer på landet, med anhållan att de antingen
1) ville utan ersättning eller
2) mot någon af dem bestämd och uppgifven mindre sådan
under en tid af högst 10 veckor hos sig i kost och logis emottaga ett eller flera barn.
c) att anhålla om fribiljetter för barnen på jernvägar och
ångbåtar.
d) att genom annonser uppmana föräldrar och målsmän
att för sina barn anhålla om, att de måtte komma i åtnjutande
antingen
1) af fri vistelse på landet, eller
2) beredas tillfälle att mot någon ersättning uppehålla
sig der. *
e) att pröfva de inkomna ansökningarna och besluta om
desamma.
f) att meddela nödiga föreskrifter åt de till landet resande
barnen och deras vårdare, samt
g) att inom November månads utgång till direktionen afgifva redogörelse för sin verksamhet.
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§ 3. Berättigade att komma i åtnjutande af de fördelar
komitén kan bereda äro endast folkskolebarn.
Vid afgörandet om företrädet mellan olika sökande tages
hänsyn till
a) kroppskonstitution och
b) förhållandena i barnens hem; såväl de ekonomiska som
de moraliska.
Den 4 April hade folkskoledirektionen till ledamöter uti
den i ofvanstående instruktion nämnda komitén utsett folskoleinsp ektorn V. Öhberg och v. häradsh. B. Sirén. Detta beslut
delgafs arb. fören. dir. d. 10 Maj, hvarefter dir. till förems
representanter i komitén valde gemeheimerådet, d:r A. v. Collan,
fru E. Freudenthal (född Winberg), fabrikanten A. L. Hartwall, fru H. M. Lindholm och fabrikanten V. v. Wright, af
hvilka den sistnämnda utsågs till ordförande och fru Freudenthal
till sekreterare. Den mödosammaste delen af komiténs uppgift,
d. v. s. meddelandet af instruktioner åt barnen, anordnandet af
deras resor m. m. åtog sig folkskoleinspektör Öhberg, som an
gående komiténs verksamhet afgifvit följande redogörelse:
„Den af arbetareföreningen och stadens folkskoledirektion
sammansatta komitén för beredande af tillfälle för folkskolelever
att under sommarledigheten vistas på landsbygden hade sitt
första sammanträde den 7 maj och beslöt då att genom annon
ser i stadens tidningar och kungörelser i närliggande socknars
kyrkor uppmana på landet bosatta, för saken intresserade per
soner att antingen utan ersättning eller ock mot någon mindre
godtgörelse emottaga hos sig till sommarvistelse i högst sex vec
kor ett eller flere folkskolbarn. I följd af denna uppmaning inkommo till komitén under loppet af Maj månad anbud å emottagande af trettio barn, eller tio utan anspråk på ersättning och
tjugu emot en godtgörelse af 15 å 18 mark i månaden för
hvarje barn. Samtidigt hade genom lärarinnor och lärare vid
stadens folkskolor anmälts femtiosex elever till erhållande af
förmånen att under sommaren vistas på landet.
Sedan såväl de gjorda anbuden som de anmälda elevernas
hälso- och hemförhållanden af komitén noga pröfvats, beslöt ko-
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mitén åt tjugu elever, tolf flickor och åtta gossar, bereda till
fälle till vistelse på landet under sommarledigheten.
Jernvägsstyrelsen, hos hvilken anhållan då gjordes, bevil
jade godhetsfullt de barn, som med bantåg kunde nå eller närma
sig de orter, der de komme att vistas, fri resa å jernvägen fram
och åter.
Alla de utsedda kommo dock icke att begagna sig af den
erbjudna förmånen. Tre flickor antogo vid närmare besinnande
hällre plats som barnsköterskor i Helsingfors närmaste omgifning; två, äfven flickor, återvände efter halfgjord färd, afskräckta genom det främmande i den för dem obekanta resan,
och ytterligare två flickor måste, drifna af okuflig hemlängtan,
kort efter ankomsten till landet återvända till föräldrarne i sta
den. — De öfriga trifdes alla väl och återkommo efter somma
rens slut stärkta till sina krafter och tacksamma för den be
hagliga vistelsen på landet. Alla hade de förvärfvat sig det
vitsord, att de uppfört sig väl“.
Samtliga utgifter hafva hestridts med de af utskänkningsbolaget anslagna medlen, hvilka af hr Öhberg omhänderhafts,
enligt till utsk. bol. afgifvande redovisning.
Det första försöket att åt medellösa arbetares i skolorna
gående barn bereda tillfälle att om sommaren vistas på landet
har väl, såsom af hr Öhbergs redogörelse framgår, varit förenadt
med åtskilliga svårigheter, men Direktionen hoppas att det fram
deles, då komitén har mera tid på sig och den nu vunna erfa
renheten kan tagas till hjelp, skall hafva det betydligt lättare
och lyckas att ordna sin verksamhet så, att den hos oss lika
som annorstädes tillvinner saken de sympatier, hvaraf den i så
rikt mått är förtjent och hvilken erfordras för dess framgångs
rika utveckling.
För de personer, som i sina hem emottagit och vårdat
barnen, anhåller direktionen att få uttala sitt varmaste erkän
nande. Den glädje de beredt barnen och den tacksamhet de
derför förvärfvat sig hos dem, utgör helt säkert ett af de kä
raste minnen en god handling efterlemnar.
Skydd för arbetare föremål för kejserlig proposition. Då den
grund, hvarpå det till H. K. M:t d. 10 Maj 1884 aflemnade
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förslaget till förordning angående arbetsgifvares skyldighet att
utgifva ersättning för kroppsskada, som drabbar arbetare,
allmänt ansågs så ohållbar, att någon regeringsproposition
derpå ej kunde byggas, hvarför hela denna sak ej kunde
blifva föremål för 1888 års landtdags öfverläggningar, så begynte man inom arbetarekretsarne frukta att den i samband
med ansvarighetsfrågan behandlade arbetareskyddslagen jemväl
kunde blifva skjuten åt sidan för denna gång. Denna sak upp
togs derför särskilda gånger till ompröfning inom föreningen,
hvarefter å dess vägnar d. 13 Okt. till H. K. M:t inlemnades
en af ordf. v. Wright utförligt motiverad framställning i ämnet.
I slutklämmen af detta yrkande begärdes
att nådig proposition innehållande förslag
till förordning angående skydd för arbetare i
fabriker, handtverk eller annan handtering, samt
om minderåriges arbete i sådana yrken måtte
blifva redan nästsammanträdande ständer före
lagd.
Mot slutet af 1887 viste ryktet redan att förmäla det en
proposition i antydt syfte blifvit utarbetadt och skulle ständerna
föreläggas.
Stadgarna. Det af en komité utarbetade förslaget till än
dring af föreningens stadgar antogs af direktionen den 31 Jan.
och af årsmötet den 13 Mars. Sedan detsamma till Kejserliga
Senaten inleounats äro de genom resolution af den 12 September
stadfästade.
Stadgar för Festhestyrelsen utarbetades vid af direktionen
och festbestyrelsen hållna särskilda sammanträden och fastställ
des af föreningen d. 10 Okt. att gälla från den 7 Mars 1888.
Stadgar för föreningens haudarbetsafdelning. Vid månadsmötet den 30 Juli godkändes af direktionen granskade stadgar
för handarbetsafdelningen.
Sångkörens verksamhet för det förgångna året framhålles
här i korthet:
Från dirigentbefattningen afgick Herr B. Blomkvist den 3
April 1887, hvarefter Herr A. Uggla enl. körens enhälliga val
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tillträdde samma befattning, hvilken han fortfarande innehar.
Olyckligtvis insjuknade dirigenten kort derpå, hvarföre kören
sålunda under en längre tid icke kunde fortsätta med sina re
gelbundna öfningar. Under sednare delen af terminen togs dock
saken med allvar och öfningarna hafva hittills fortgått utan afbrott. Att kören likväl häfdat sitt anseende framgår deraf, att
DD. MM. vid sitt senaste besök härstädes gunstigt upptogo kö
rens prestationer, vid hvilket tillfälle kören äfven hade lyckan
att genom en af sina medlemmar, fröken A. Rosengren, sopran,
till H. M. Kejsarinnan öfverräcka en blombukett, hvilken af
Högst Densamma nådigt emottogs.
Körens bestyrelse bestod vid det ingångna året af följande
personer: Herr M. Lindfors, ordförande, ledamöter: fröknarna
A. Sandell och H. Hazard samt herrar A. Söderlund och E.
Walkonen, hvarjemte till suppleanter utsågos fröken I. Lindstedt
och herr E. Tallgren. Till följd af bortresa från orten afgick
herr Söderlund från bestyrelsen och i hans ställe inträdde herr
Tallgren, i hvars ställe åter herr C. O. Nyholm invaldes som
suppleant. Omedelbart derpå afgick äfven herr E. Walkonen
och i hans ställe utsågs herr A. Helenius, som tillika fungerat
som sekreterare. Körens bestyrelse består således för närva
rande af följande personer: Herr M. Lindfors, ordförande; leda
möter: Herr A. Uggla, fröknarna A. Sandell och H. Hazard,
herrar E. Tallgren och Alex. Helenius; suppleanter: fröken I.
Lindstedt och herr C. O. Nyholm.
Antalet körmedlemmar har under året utgjorts af circa 45
personer, hvilka nästan utan försummelse bivistat körens öf
ningar, och såsom nämndes har kören dels inöfvat en mängd nya
sånger, dels genomgått den äldre repertoaren. För närvarande
är kören sysselsatt med att inöfva programmet till sång- och
musikfesten i Tammerfors, dit kören enhälligt beslutat att in
finna sig, hvilken resa derigenom möjliggjorts, att festbestyrelsen, på körbestyrelsens framställning, med största beredvillighet
gått körens önskningar till mötes; och hoppas man att kören
vid sin återkomst från ,,Finlands Manschester" häfdat såväl sitt
som arbetareföreningens anseende. Dessutom har kören varit
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upptagen med inöfvandet af de till sällskapsspektaklen hörande
sånger m. m.
Härmed är sångkörsbestyrelsens berättelse för detta år
afslutad och hoppas man att kören, som hittills på sitt sätt bi
dragit till arbetareföreningens intressen, äfven fortfarande skall
verka för föreningens bästa.
Helsingfors i Februari 1888.
Å Sångkörsbestyrelsens vägnar:
Magnus Lindfors.
Alex. Helenius.
Uppgifter öfver medlemsantalet har för hvarje månad upp
rättats af ordningsutskottet och införts i Arb. och Työm.
Upplåtande af lokal för sammanträden. Begagnande sig af
den rätt föreningen, på sätt å 78 sid. i senaste årsberättelse
nämnes, har denna, så vidt sådant utan intrång på före
ningsmedlemmarnas bekvämlighet kunnat ske, upplåtit före
ningens större sal för fackföreningars, sjuk-, understöds- och
pensionskassors, bostads- och bolagsföreningars sammanträden m.
m. Direktionen är öfvertygad om att föreningen sålunda på ett
ingalunda oväsentligt sätt gagnat uppkomsten och utvecklingen
af de nyttiga arbetarekorporationerna i hufvudstaden.

Revisionsberättelse för år 1887, afgifven till Helsing
fors Arbetareförening af dess vid årsmötet
samma år valda revisorer.
Vid verkställd granskning af räkenskaperna hafva vi inhemtat, att föreningens ställning den 31 December 1887 var
följande:
Aktiva.
Inventarier
Biblioteket
Kassa

„
„

1,776: 20
4,000: —
1,063: 33
6,839: 83

Passiva.
Allmänna fonden.................................................
Biblioteks „
..................................................
Fonden för beredande af tillfälle åt fattiga skol
barn att om sommaren vistas på landet
J. Th. Lagerbohms fond för fattiga skolbarns
beklädnad.................................................
Föredragsfonden.................................................

„

2,644: 07
4,000: -

„

132: 02

„

60: 32

Äy?

6,839: 83

De särskilda fondernas inkomster och utgifter utgjorde
år 1887:
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Allmänna fonden
Inkomster:
Behållning från 1886:
Inventarier........................... &mfi 1,989: —
Kassa......................................
„
549: 33
Månadsafgifter.................................................................
Inskrifningsafgifter......................................................
Anmälningsafgifter......................................................
Intresse ......................................................
Agio vinst å obligationer......................
Restauratörens arrende...........................
Anslag från Utskänknings Aktiebolaget .
Af Komitén för Handarbetsaftnarne . .

2,538:
2,229:
252:
132:
59
27:
180:
1,000:
1,000:

33
90
—
—
14
—
—
—
-

7,418: 37
Utgifter:
Biblioteket
......................................
Tidningarna Työmies & Arbetaren .
Omkostnader:
12: —
Skrifmaterial...........................
175: —
Telefonafgift............................
40: —
Renskrifningsarbete ....
n
143: 47
Annonser.................................
n
K. F. Numbergs resa till U:borg
55: 49
»
Kartastämplar & lösen för
70: 08
stadgar m. m.
...
»
82: —
Hyra för lokal till årsmöte .
n
16: 25
Brandförsäkringspremie
. .
j,
530: —
Tryckning af berättelse
„
af medlems
kort & stadgar .
94: — 624: —
. „
31: 10
Reparation af lokalen .
.
„
13: 20
Diverse utgifter . . .
Läsesalen............................................................
Transport

200: 50
204: 20

1,262: 59
384: 51
2,051: 80
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Transport
Hyra....................................... ............................
Kassörs arvode
....
Afskrifning å inventarier
Behållning till år 1888:
Inventarier......................, . tonf. 1,776: 50
„
867: 57
Kassa...................... . .
&nf.

2,051:
2,110:
400:
212:

80
—
—
50

2,644: 07
7,418: 37

Biblioteksfondcn.
Inkomster:
Behållning från 1886:
4,000: —
Biblioteket........................... 3mf
117: 95
Kassa...................................... „
Inkomster från en maskerad ....
„
„ tvenne nöjen ....
Bokplikter & försåld makulatur . . .
Bidrag från Allmänna fonden ....

95
—
62
15
50
4,573: 22

4,117:
40:
61:
153:
200:

Utgifter:
Böcker.......................................................
Inbindning af böcker.................................
Bibliotekariebiträdets arvode . . . .
Skrifmaterialier......................................
Intresse .......................................................
Behållning till 1888:
Biblioteket . .................................

•

•

n

36:
129:
360:
6:
40:

67
85
—
70
—

4,000: —
4,573: 22

Tidskrifts fonden.
Inkomster:
Behållning från 1886 ...........................
Intresse .......................................................
Prenumerationsafgifter...........................
Bidrag från Allmänna fonden . . . .
9mf

90:
3:
45:
204:
343:

09
60
25
20
14

6G
Utgifter:
Tryckningskostnader,
öfversättningsarvoden,
korrekturläsning m. m........................... .

343: 14

Föredrags fondenInkomster:
Behållning från 1886 ........
Intresse ... .................................................
Anslag från Utskänknings Aktie-Bolaget för
1886 & 87 .................................................
Inträdesafgifter till föredragen...........................

95
99
99

899: 45
34: 77
800: —
330: 40
2,064: 62

Utgifter:
Föredragarnes arvoden......................................
Tillkännagifvanden, gas, vaktmästare na. m.
Behållning till 1888 ............................................

59
19
$inf

1,590:
471:
3:
2,064:

—
20
42
62

259:
265:
1:
525:

95
—
—
95

70:
70:
5:
40:
4:
13:
294:
27:
525:

80
80
—
—
50
—
35
50
95

Läsesalen i GammelstadenInkomster:
Behållning från 1886
...................................... 9mf
Anmälnings-, Inskrifnings-, Månadsafgifter . . 95
Omkostnader . . . ,.................................
55
Utgifter:
Bibliotekarie arvode............................................ 9mf.
Kassörs
„
............................................
Försäkring af lösegendom................................. 5}
Funktionärernas märken......................................
55
Böcker & skrifmaterial......................................
55
Tidningsprenumeration......................................
95
Hyra................................................. . . . . 55
Inventarier............................................................
55
ffmf

61
Representations fonden.
Inkomster:
23: 57
94

Behållning från 1886
Intresse ...........................

24: 51
Utgifter:
Bidrag till K. F. Numbergs resa till U:borg .

. 3rhf

24: 51

Fonden för beredande af tillfälle åt fattiga skolbarn att om
sommaren vistas på landet.
Inkomster:
Behållning från 1886
Intresse ......................

•

1)
9rhf

125: —
7: 02
132: 02

. Smf.

132: 02

*

Utgifter:
Behållning till 1888

.................................

J. Th. Lagerbohiiis fond för fattiga skolbarns beklädnad.
Inkomster-.
Behållning från 1886 ............................................Smfi
58: —
Intresse....................................................................... 2: 32
60: 32
Utgifter:
Saldo till 1888

...................................................... 60: 32

Likaså hafva vi genomgått festbestyrelsens räkenskaper
och funnit dem i allo öfverensstämma med den redovisning, som
ingår i nämnda bestyrelses berättelse för året.
Helsingfors, den 14 Mars 1888.
Berndt Grönlund.

Frans Ekman.

Helsingfors Arbetareförenings Funktionärer 1887.
(* betyder: född, v. vald).

Direktionen:
(v. första gången år 1884.

Ordförande:
Viktor Julius von Wright, fabrikant, * 18s/856, v. 84, 85, 86, 87.
Vice-ordförande:
August Lundqvist, körsnär, * 182/tl60, v. 84, 85, 86, 87.
Öfriga ledamöter:
Karl Viktor Bergman, stenhuggare, * 1831/857 v. 84, 86.
Richard Hindström, ingeniör, * 1823/249, v. 84, 86.
Viktor Wilhelm Holmberg, bleckslageriarbetare, * 1817/562,
v 86.
Abraham Lönnroos, sadelmakeriarbetare, * 184/1042 v. 87.
Karl Fredrik Numberg, konduktör, * 1811/,49 v. 87.
Olof Olander, skräddarmästare, * 1815/441 v. 87.
Viktor Pettersson, faktor, * 1817/349, v. 84, 86.
Johan Alfred Snell, typograf * 18,2/s60 v. 87.
Sekreterare:
August Lundqvist, körsnär, * 182/n60, v. 86, 87.
Johan Alfred Snell, typograf, * 1812/s60 v. 87.
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Ord n i ngs uts k ottet:
Ordförande:
Karl Palmgren, urmakare * 1826/944, v. v. 85, 86, 87.
Viceordförande:
Gustaf Adolf Niska, bokbindare, * 1824/s42, v. 85, 86, 87.
Sekreterare:
Karl Schwenzon, materialbokhållare, * 1828/160, v. 85, 86, 87.
Öfriga ledamöter:
Mathias Blomqvist, maskinist, * 186/1138, v. 86, 87.
Mathias Leander Lindblad, byggmästare, * 1829/542, v. 87.
Magnus Lindfors, typograf, * 10®%47, v. 87.
Karl H. Michelson, murare, v. 87.
Fridolf Numberg, verkmästare, * 1815/956, v. 87.
Henrik Johan Nyman, snickare, * 182j/1256, v. 84, 85, 87.
Daniel Stenbacka, modellsnickare, * 1817/1244, v. 86, 87.
Karl Albert Söderbom, urmakare, * 186/1053, v. 86, 87.
Alexander Wilén, verkmästare, * 1847/638, 84, 85, 86, 87.

Festbestyrelsen:
Ordförande:
Otto Lindstedt, typograf, * 1828/,62, v. 86, 87.
Vice-ordförande:
Victor Westerlund, kontorsföreståndare, * 1823/357, v. 87.
Sekreterare:
Herman Schneidler, kontorist, * 18u/s53, v. 87.
Kassör:
Carl Göhle, j:or, kontorist, 1816/n62, v. 86, 87.
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öfriga ledamöter:
Nikolai Nikolajeff, restauratör, 1821/s54, v. 87.
Johan Fredrik Widemark, urmakaremästare, 183/s56, v. 87.
Arthur Barck, fabrikant, 1826/963, v. 87.
Frithiof Mieritz, arkitekt, 1830/863, v. 87.

Revisorer för 1886 års räkenskaper:
Frans Ekman, kontorist, * 1813/559, v. 84, 85, 86, 87.
Karl Gustaf Göös, lektor, * 182/337, v. 87.
«TwKws Tallberg, handlande, * 1825/s57, v. 87.
Suppleanter.
Berndt Grönlund, student, * 18°/155 v. 87.
Vno Staudinger, kontorist * 1821/1261 v. 87.

Kassör:
Gustaf Alrik Biese, banktjensteman, * 183%58, v. 87.

Bibliotekarie:
Richard Hindström, ingeniör, * 1823/249, v. 84, 85, 86, 87.

Föreståndare för platsförmedlingsbyrån:
Anders Tukiainen, maskinist, * 1515/1250, v. 87.

Restauratör:
Anders Tukiainen, maskinist, * 1815/1250, v. 86, 87.
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Redaktion för „Arbetaren“—,,Työmiesu.
Viktor Julius von Wright, fabrikant, * 18s/g56, ansvarig
utgifvare.
Viktor Pettersson, faktor, * 1817/349, ansvarig redaktör.
Robert Ahlstedt, faktor, * 1810/150.

Föreläsningskomitén:
Ordförande:
Ernst Gustaf Palmen, friherre, professor, * 18s8/1149, v. 85,
86, 87.
Öfriga ledamöter:
Emanuel Broman, rörmästare, * 1816/1138, v. 86, 87.
Richard Hindström, ingeniör, 1823/249, v. 85, 86, 87.
Petrus Nordmann, magister * 1830/iS8 v. 87.
Matti Äyräpää, med. dokt. 18,l/452 v. 87.

Sångkörens bestyrelse.
Ordförande.
Karl Magnus Lindfors, typograf, * 1831/847, v. 86, 87.
Öfriga ledamöter.
Hilda Johanna Emilia Hazard, kassörska, * lS23/^!, v.
86, 87.
Alexander Helenius, kontorist, * 182/956, v. 87.
Amanda Sofia Sandell, handelsbiträde, * 182/438, v. 86, 87.
Emil Ludvig Tallgren, xylograf, * 1815/1066, v. 87.
Alarik Uggla, operasångare * 18l8/460 v. 87.
5
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Suppleanter.
Ida Wilhelmina Lindstedt, fröken, * 18s/ij59, v. 86, 87
Carl Otto Nyholm, bokbindare, * 1822/452, v. 87.

Alarik XJggla, operasångare * 1818/460 v. 87.

Helsingin Työväen-yhdistyksen jäsenet
Joulukuun 31 päivänä 1887.

Helsingfors Arbetareförenings medlemmar
den 31 December 1887.

Alituiset jäsenet: — Ständiga medlemmar:
Borgström, L., Kauppaneuvos, Kommer
seråd. 84. *)
Chmelewski, P., Kuukinisäntä, Bruks
patron. 84.
Heikel, V., Lehtori, Lektor. 85.
Hindström, R., Insenööri, Ingeniör. 84.
Huber, R., Insenööri, Ingeniör. 84.
Kullman, H, M., Rakennusmestari, Bygg
mästare. 87.
Landén, A., Vaakamestari, Vågmästare,
85.
af Lindfors, J., Kenraalimajuri, General
major. 84.

Lundblad, K., Insenööri, Ingeniör.
Nissinen, J., Tehtailija, Fabrikant. 84.
Nyblin, D., Valokuvaaja, Fotograf. 85.
Salin, N., Arkitehti, Arkitekt. 84,
Schauman, A., Maisteri, Magister. 84.
Sinebrychoff, Anna, Kauppaneuvoksen
leski, Kommerserådinna. 84.
Sinebrychoff, N., Kauppias, Handlande.
84.
Sinebrychoff, P., Kauppias, Handlande.
84.
Stude, Th., Kauppias, Handlande. 84.

Vuosijäsenet: — Årsmedlemmar:
Abrahamsson, G., Insenööri, Ingeniör. 86. Ahlroos, F., Latoja, Typograf. 85,
Ahlfors, Hilma, Neiti, Fröken. 86.
Ahlroth, H. A., Neiti, Fröken. 87.
Ahlgren, 0., Ravintolanpltäjä, Restaura- Ahlstedt, K., Konttoristi, Kontorist. 86.
tör. 84.
j Numero osoittaa vuotta, jolloin jäsen on kirjoitettu yhdistykseen.
Siffran anger året då medlemmen blifvit inskrifven i föreningen.
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Ahlstedt, B., Kirjapainonhoitaja, Faktor.
85.
Ahlstedt, Hilda, Bouva, Fru. 85.
Ahlström, A. 86.
Ahlström, K. J., Bakennusmestari, Bygg
mästare. 86.
Ahlström, B. J., Bouva, Fru. 86.
Amann, G. Parturi,' Perukmakare. 84.
Andersson, O. W., Työnjohtaja, Verk
mästare. 86.
Andsten, B, Alapalomestari, Underbrandmästare. 84.
Andsten, O., Tehtailija, Fabrikant. 84.
Assver, E., Ovenvartija, Portier. 85.
Avellan, S. K., Suutari, Skomakare 84.
Avellan, Mathilda, Bouva, Fru. 84.
Backman, K. E., Insenööri, Ingeniör. 84
Backman, O. W., Kirjapainonhoitaja,
Faktor. 84. 86.
Baltscheffsky, J., Puutarhuri, Trädgårds
mästare. 86.
Baltscheffsky, Ernestine, Bouva, Fru. 86.
Barck, A. A., Läkkiseppä, Bleckslagare.
85.
Bengtström, H. J., Puuseppä, Snickare. 84.
Berger, J., Kirjapainonhoitaja, Faktor.
84.
Berggren, E. A., Nahkuri, Garfvare. 84.
Bergh, Adele, Neiti, Fröken. 87.
Bergh, G., Koneniekka, Telefonmekaniker. 86.
Berglund, C. G., Bahavartija, Kassör. 86.
Berglöf, Karolina, Neiti, Fröken. 84.
Bergman, K. V., Kivenhakkaja, Sten
huggare. 84.
Bergström, A., Ajomies, Kusk. 87.
Biese, A., Pankkinkirjanpitäjä, Banko
bokhållare. 84.
Biese, Hulda, Bouva, Fru. 86.
Björklund,jF., Kauppias, Handlande. 86.
Blomqvist, G., Bavintolanpitäjä, Bestauratör. 84.
Blomqvist, J. B., Arkitehti, Arkitekt 84.
Blomqvist, M., Koneenhoitaja, Maskinist.
84.
Blomqvist, C., Bouva, Fru. 87.
Blomqvist, M., Ompelijatar, Sömmerska.
84.
Blomqvist, N., Latoja, Typogral. 86.
Braesch, A., Konttoristi, Kontorist. 87.
Brandstake, W., Kivipiirtäjä, Litograf.
84.
Brondin, K. M., Leipuri, Bagarmästare.
84.

Böök, W., Tarkastaja, Uppsyningsman.
86.
Carlsson, C. H., Maalari, Målarmästare.
84.
Carlsson,' Olga, Bouva, Fru. 87.
Cederqvist, A., Bouva, Fru. 87.
Danska, E., Konttoristi, Kontorist. 87.
Degerstedt, E., Maalari, Målare. 87.
Ehlert, A., Työnjohtaja, Verkmästare.
84.
Ekberg, F., Konttoristi, Kontorist. 85.
Ekberg, F. E., Leipuri, Bagarmästare,
84.
Ekberg, W., Konttoristi, Kontorist. 85.
Eklund, V., Bahanvartija, Kassör. 84.
Ekman, F., Konttoristi, Kontorist. 84.
Ekman, W., Konttoristi, Kontorist. 86.
Emiljanjanofif, Olga, Soitannonopettajatar, Musiklärarinna. 86.
Enfors, E., Neiti, Fröken. 87.
Engström, J., Konttoristi, Kontorist. 85.
Engström, J. E., Pianontekijä, Pianofabrikant. 84.
Eriksson, Amanda. 87.
Eriksson, O., Koneenhoitaja, Maskinist.
87.
Erlander, B., Muurari, Murare.
Fagerroos, Hj., Kultaseppä, Guldsmed.
84.
Falck, V., Varatuomari, Vicehäradshöfding. 84.
Falenius, G., Lämmittäjä, Eldare. 87.
Favorin, A. E, Kirjansitoja, Bokbindarmästare. 84.
Fischer, A. Th., Konttoristi, Kontorist.
86.
Flytström, J. A., Teurastaja, Slagtare.
84.
Fogde, J., Insenööri, Ingeniör. 84.
Forslund, F. F., Konttoristi, Kontorist.
86.
Forsman, H. V., Vahtimestari, Vaktmä
stare. 87.
Forsström, A. Ai, Seppä, Smedmästare.
84.
Forsström, F., Bavintolanpitäjä, Bestauratör. 84.
Forsström, Ida, Latojatar, Sättarinna. 86.
Freudenthal, Edla, Bouva, Fru. 84.
Friman, B., Putkinlaskija, Börläggare.
87.
von Frisendorff, A., Vapaaherra, Baron.
85.
Fröberg, A. F., Seppä, Smed. 85.
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Fröberg, G., Kirjanpainaja, Maskinmästare. 84.
Fröberg, L. P.. Levyseppä, Plåtslagare.
84.
G-add, M, Lehtori, Lektor. 84.
Gadd, Linda, Lektorin rouva, Lektorska,
84.
Gebauer, -J. G., Sokurimestari, Sockermästare. 86.
Granholm, B. F., Arkitehti, Arkitekt. 87.
Granholm, Maria, Rouva, Fru. 87.
Gripenberg, S., Arkitehti, Arkitekt. 84.
Grönlund, B., Ylioppilas, Student. 84.
Grönlund, K. A., Teurastaja, Slagtare.
84.
Grönlund, W., Kelloseppä, Urmakare 84.
Grönlund, Olga, Rouva, Fru. 84.
Gummerus, Cecilia, Kirjansitojatar, Bokbinderiarbeterska. 84.
Gummerus, G., Maalari, Målare. 84.
Gummerus, J„ Konttoristi, Kontorist. 87.
Gummerus, Olivia, Rouva, Fru. 86.
Gustafsson J., Rahanvartija, Kassör. 84.
Göhle, C., Konttoristi, Kontorist. 84.
Göös, K., Lehtori, Lektor. 84.
Haataja, A., Maalari, Målare. 87.
Hagman, C. M., Vahtimestari, Vaktmä
stare. 85.
Hagner, K. E. 87.
Hagström, G., Rovintolan pitäjä, Restauratör. 87.
Hahl, G., Konttoristi, Kontorist. 86.
Hallén, Fanny, Neiti, Fröken. 86.
Hallén, J., Kivipainaja, Stentryckare. 87.
Hambell, K., Putkenlaskija. Rörläggare.
87.
Hammar, K. J,, Seppä, Smed 87.
Hasselberg, K. A., Kauppias, Handlande.
87.
Hasselgren, Sigrid, Ompelijatar, Söm
merska. 84. 86.
Hausen, C., Insenööri, Ingeniör. 85.
Hazard, Hilda, Neiti, Fröken. 84.
Heikel, E., Rakennusmestari, Byggmä
stare. 84.
Heimberger, R., Tehtailija, Fabrikant. 84.
Helenius, A., Konttoristi, Kontorist. 87.
Henriksson, E.,^Kivipainaja, Stentryc
kare. 85.
Henriksson, H., Kellarin pitäjä, Källar
mästare. 84.
Henriksson, J., Työmies, Arbetare. 84.
Hilden, John. 87.
Hindström, Adele, Rouva, Fru. 86.
Hirvonen, K. H., Räätäli, Skräddare. 86.

Hjort af Ornäs, C. G., Arkitehti, Arki
tekt 84.
Hoffrén, H. V., Räätäli, Skräddare. 86.
Hoffrén, P. J., Kirjanpitäjä,! Bokhållare.
86. f
Holmberg, Agnes, Neiti, Fröken. 86.
Holmberg, V. Läkkiseppä, Bleekslagare. 85.
Holmström, C-, Maalari, M&lare. 84.
Holmström G. A., Vahtimestari, Vakt
mästare. 87.
Holmström, idä, Neiti, Fröken. 87.
Horst, Ch. H. H.,Hansikkamakari, Handskmakare. 84.
Horst, Lydia, Rouva, Fru. 84.
Huttunen, Amanda, Neiti, Fröken. 86.
Högdahl, J., Rakennusmestari, Byggmä
stare. 84.
Höijer, Th., Arkitehti, Arkitekt. 84.
Höilund, J., Rottinkityömies, Rottings
arbetare. 84.
Itkonen, A., Pannuseppä, Pannmakare. 84.
Jakobsén, Ch., Kapteini, Kapten. 85.
Jansson, G., Rakennusmestari, Byggmä
stare. 84.
Jansson, R., Rouva, Fru. 84.
Jansson, Anna, Neiti, Fröken. 84.
Jernvall, Mathilda, Neiti, Fröken. 86.
Johansson, A., Teurastaja, Slagtare. 84.
Johansson, J, L., Hoitaja, Förvaltare. 86.
Johansson, Ida, Valokuvaaja-apulainen,
Fotografbiträde. 86.
Johansson, O., Konttoristi, Kontorist, 86.
Julin, K. J., Latoja, Typograf. 87.
Justén, K., Rautatienkirjanpitäjä, Jernvägsbokhåliare. 84.
Jäppinen, E., Konttoristi, Kontorist. 87,
Järvenpää, A., Viivottaja, Linjerare. 84.
Kaartinen, Olga, Kauppa-apulainen, Handelsbiträde. 86.
Kadenius, M., Neiti, Fröken. 86.
Keinänen, G., Työnjohtaja, Qvartersman.
84.
Kinnunen, H., Kelloseppä, Urmakare. 87.
Kiseleff, C., Asessori, Asessor. 84, f
Kosonen, Alexandra, Latojatar, Sättarinna. 86.
Kotovalko, A., Kauppias, Handlande. 86.
Kurtén, A., Puuseppä, Snickare. 84. 87.
Kurtén, A.gJ.ÄRouva, Fru. 84.g,87.
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