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Tekniska Högskolan i Finland. 
ÅRSBERÄTTELSE

för arbetsåret 1915—1916.

Högskolans verksamhet under dess 
åttonde arbetsår inleddes genom sedvan
lig högtidlighet den 10 september 1916 
kl. 2 e. m. hvarvid rektor höll följande 
inskriptionstal.

M. H. M. H.
Medan världskriget rasar och sprider 

sitt fördärf öfver stora delar af Europas 
rikaste länder har vårt land, tack vare 
dess afskilda läge, hittills förblifvit för- 
skonadt från krigets fasor. Vi förmå där
för endast ana de lidanden befolkningen 
genomgår i de länder, där krigshärarna 
draga fram, men redan detta är mera än 
tillräckligt för att hos oss uppväcka vårt 
djupaste medlidande för de olyckliga, som 
drabbas af detta namnlösa elände.

Det är emellertid naturligt att äfven 
vi, ehuru ej direkt utsatta för de aktiva 

krigshändelserna, dock skola hafva känningar af det infly
tande det nu pågående kriget utöfvar på alla civilliserade 
nationer. De olägenheter, som härigenom drabba oss, och 
hvilka för oss äro nog så kännbara, äro ju i hufvudsak af 
ekonomisk beskaffenhet, men äfven på andra områden ut
öfvar kriget ett inflytande som ej är utan betydelse, och vi 
behöfva ej gå längre än till vår egen högskola för att finna 
dylika verkningar af allt annat än angenäm art. Men sam
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tidigt skola vi äfven finna att kriget, så egendomligt det än 
må låta, åtminstone indirekt bidragit till en viss utveckling 
af högskolan. Med detta menar jag den ökning af elev
frekvensen, som uppkommit såsom en direkt följd af kriget 
och de däraf orsakade svårigheterna för finnar att bedrifva 
sina studier vid högskolorna i utlandet. En stor del af dessa 
studerande hafva därför senaste år inskrifvit sig vid vår 
högskola för att här fortsätta och eventuellt slutföra sina 
studier samt hafva på detta sätt bidragit till att antalet 
studenter vid högskolan senaste studieår var större än 
någonsin förut.

Denna omständighet kan visserligen förefalla att vara 
högst obetydlig, men man behöfver blott jämföra hög
skolan i detta afseende med de tekniska högskolorna i ut
landet, för att finna hurusom vi äfven i detta afseende äro 
de så ojämförligt bättre lottade. För att nu endast taga ett 
enstaka exempel må anföras, att enligt officiella statistiska 
uppgifter antalet studerande vid de tekniska instituten i 
Tyskland senaste vårtermin uppgick till 4 682 mot 16 989 
studerande år 1914. Elevfrekvensen hade följaktligen ned
gått med ej mindre än 72 %, och detta inträffar samtidigt 
som vår högskola kan uppvisa ett maximum hvad antalet 
studerande beträffar. Detta är en omständighet, som tyd
ligt nog visar, under hvilka relativt gynnsamma villkor vår 
högskola arbetat.

Men såsom redan framhållits har kriget äfven medfört 
olägenheter, och enär dessa intimt sammanhöra med arbetet 
vid högskolan, kan jag ej underlåta att i förbifarten beröra 
desamma. Så hafva vi att i första rummet observera det 
oväntade uppskofvet för våra blifvande laboratorier, för 
hvilkas byggande nödiga medel redan senaste år beviljades. 
Under nuvarande tider är det ej ens att hoppas, att denna 
högskolas lifsfråga skall lösas i den närmaste framtiden, 
och hvad detta innebär för vår högskolas framtida utveckling 
har redan så många gånger framhållits, att det ej mera 
behöfver särskildt anföras. Men det är icke allenast för 
undervisningen som sådan laboratoriefrågan är af så stor
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betydelse, utan äfven för den roll de blifvande byggnads- 
komplexerna komma att spela såsom medel att bereda ökadt 
utrymme för ett flertal af högskolans samlingar och inrätt
ningar. Det är ju ingen hemlighet att högskolans lokaler 
för närvarande äro för små, ty under ett flertal år hafva 
icke allenast ritsalarna varit öfverfyllda utan t. o. m. ett 
antal korridorer apterats till ritsalsannex, ja denna festsal, 
där vi nu äro församlade, har upprepade gånger användts 
för samma ändamål. Äfven föreläsningssalarnas antal är 
för litet, hvarför några af lärarena varit tvungna att för
flytta sin verksamhet till det s. k. annexet vid V ladimirs- 
gatan.

Tillägger jag ännu att biblioteket i den allra närmaste 
framtiden kommer att lägga beslag på den våning där mi
neralkabinettet för närvarande är inrymdt, hvarför äfven 
detta måste öfverföras till andra rum, lämpligast kanske 
till en del af det nuvarande elektrotekniska laboratoriet, så 
finner man hurusom byggandet af de föreslagna laborato
rierna och de i förening därmed stående föreläsnings- och 
ritsalarna jämväl står i nära sammanhang med tillgodo
seendet af ökadt utrymme inom högskolans hufvudbyggnad. 
Och såsom redan framhölls är det ingalunda fråga om det 
ökade utrymmesbehof, som kommer att göra sig gällande 
efter några år, utan detta behof är nu redan för handen och 
har i vissa af seende redan gjort sig kännbart på många sätt.

Såsom en direkt följd af det ännu pågående kriget hafva 
vi äfven att betrakta förlusten af en af professorerna inom 
maskinmgeniörafdelningen, i det att doktoringeniören Ernst 
Tuckermann, som inkallats för att under en tid af fem år 
handhafva sagda professorstj änst, efter krigets utbrott måste 
återvända till sitt fosterland och samtidigt genom Kejserliga 
Senatens förfogande förafskedades från sin här innehafda 
befattning. En följd af detta förafskedande var, att under
visningen i de ämnen Tuckermann hade sig ombetrodda måste 
inställas för större delen af höstterminen. Då därjämte den 
ena professuren i elektroteknik stått ledig under hela läse- 
året hafva studerandena inom maskiningeniörafdelningens
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studieriktning för elektroteknik icke med full framgång 
kunnat bedrifva sina studier under året. Härigenom kom
mer naturligtvis deras studietid att förlängas öfver den nor
mala, medförande ökade studiekostnader ock tidsförlust. 
Då det emellertid är att förutse att ofvannämnda professors- 
tjänst i elektroteknik i den allra närmaste framtiden skall 
ordinariter besättas, komma sagda svårigheter att försvinna 
och studierna åter kunna bedrifvas med önskvärd framgång.

Inom alla öfriga fackafdelningar har årsarbetet fortgått 
på fullt tillfredsställande sätt, och genom extra forcering har 
vunnits att den tidsförlust, som uppkom genom höstter
minens förkortning, icke utöfvat något nämnvärdt infly
tande på studieresultaten, hvarför äfven en ifrågasatt för
längning af höstterminen ej ansågs erforderlig.

Ehuru intet finnes nämndt i högskolans statuter om 
hållande af inskriptionstal vid läseårets början, hafva likväl 
rektorerna, under de år Tekniska högskolan existerat, vid 
höstterminens ingång hållit dylika tal. Åsikterna kunna väl 
vara delade rörande dessa tals nödvändighet, och det kan ju 
hända att någon af de kommande rektorerna anser sig böra 
bryta emot denna sed, men dessa inskriptioner gifva dock 
rektor ett lämpligt tillfälle att inför en stor del af högskolans 
lärare och studenter uttala sig i frågor stående i sammanhang 
med undervisningen vid högskolan eller som annars på något 
sätt beröra arbets- och andra förhållanden härstädes. Under 
de år jag haft äran vara högskolans rektor har jag äfven 
begagnat mig häraf, och senaste höst uttalade jag som bekant 
mina åsikter beträffande studerandenas elevpraktik, och 
jag har äfven kunnat glädja mig åt att de af mig gjorda ut
talandena med förståelse emottagits af studerandena. Därom 
vittnar .ju de ansträngningar högskolans studentförening gjort 
för underlättande af studenternas sträfvanden för erhållande 
af lämplig sysselsättning under sommarmånaderna.

När jag nu sista gången i egenskap af högskolans rektor 
håller inskriptionstalet vill jag begagna detta tillfälle att ut
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tala mig i en annan liknande fråga, som redan länge intres
serat mig. Jag af ser därmed de förhållanden, som möta de 
från högskolan utdimitterade unga ingeniörerna och arki
tekterna, när de i det praktiska lifvet skola söka sig fram 
till en ställning, som erbjuder dem möjlighet att skörda 
frukterna af det arbete och det kapital de nedlagt på sin 
utbildning. Det är härvid ingalunda min afsikt att försöka 
behandla denna fråga i hela dess vidd utan endast såvidt 
den berör de unga teknikernas vidare utbildning, denna må 
nu sedan ske i praktisk eller teoretisk riktning; därjämte 
skall jag i korthet beröra det inflytande högskolan möjUgen 
kunde utöfva på de redan utdimitterade teknikerna.

När den unga ingeniören lämnar högskolan är han inga
lunda så lärd och så väl förberedd för det arbete, som möter 
honom i praktiken, att han ej vidare skulle behöfva utbilda 
sig i facket, utan genast kunde göra sig fullt gällande. Det 
har ej heller någonsin varit meningen, att högskolan skulle 
sträfva mot ett sådant mål, men väl skall högskolan förmå 
gifva honom den nödiga grund, på hvilken han själf skall 
kunna bygga vidare. Undervisningen bör därför vara, och 
den är äfven i hufvudsak så anordnad, att den skall verka 
väckande på den studerande ungdomen samt sätta dem i 
stånd att tänka själf ständigt, att kunna draga riktiga slut
satser samt att förmå skilja det väsentliga från det oväsent
liga. All utantill-läsning vid högskolan är ju missriktad 
energiförbrukning och bör ej förekomma, medan det logiska 
tänkande skall vara hufvudsaken.

Men om nu undervisningen är anordnad på detta sätt, 
borde man äfven vara berättigad att fordra, att de unga 
ingeniörerna, då de komma ut i världen, skulle litet mera 
än hittills tänka på framtiden, när de söka sin första anställ
ning, och icke blott på att genast erhålla möjligast hög af- 
löning. De böra därför jämväl reflektera öfver hvilka fram
tidsutsikter de kunna hafva att förvänta på sin plats, om 
de där erhålla sådant arbete, som möjliggör för dem att gå 
framåt inom sin bransch, eller om de ej möjligen råkat få
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sådant arbete, som har blott ringa eller alls intet att göra 
med det de tidigare föreställt sig som sitt lifsmål.

De, som med goda vitsord i fackämnena genomgått hög
skolans ingeniörafdelning, behöfva i detta afseende ej frukta 
för att begå svårare misstag, enär de flesta erhålla anställning 
vid väg- och vattenbyggnadskåren. Men för en ingeniör från 
t. ex. maskiningeniörafdelningen ställer sig saken betydligt 
betänkligare. Han är nästan helt och hållet beroende af 
den privata affärsverksamheten, och det är nu engång så, 
att ett privat företag aflönar sina ingeniører i enlighet med 
det arbete de för tillfället prestera och ej efter hvad de möj
ligen kunna i framtiden prestera. Därför är äfven den af- 
löning en fabriksdisponent erbjuder en nyutdimitterad in
geniör mycket blygsamt tilltagen, och det är därför ofta 
svårt att motstå frestelsen att antaga plats vid t. ex. en 
maskinagenturaffär, som erbjuder kanske dubbelt större 
aflöning. Den nytta en framåtsträfvande ingeniör har af 
arbetet å en dylik affär är ofta af ringa värde för hans vidare 
utbildning, och i många fall går han äfven som tekniker för
lorad för landets industri. Tvärtom arbetar han ju ofta 
nog emot den inhemska industrin och dess utveckling ehuru 
det naturligtvis till en början sker på ett mycket oskyldigt 
sätt. Har han emellertid litet affärsanlag, bildar han snart 
sin egen agenturaffär, skaffar sig några lämpliga artiklar att 
försälja och har härmed ökat den stora mängden af tekniska 
agenturer. Lyckas han väl så skapar han sig på detta sätt 
en dräglig existens, men tekniker kan man ej mera kalla 
honom, och någon nämnvärd nytta af honom har hvarken 
landet eller dess industri. Ett stort antal af de unga inge- 
niörer, som genom den större lönen låtit locka sig härtill, 
hafva emellertid snart insett sitt misstag och efter någon 
tids arbete öfvergått till det mer produktiva arbetet inom 
industrin. Men härvid hafva de åter måst börja från början, 
och den gångna tiden således gått nästan fullständigt för
lorad.

Jag har därför upprepade gånger framhållit för mina 
förra elever, när de lämnat högskolan, att de, när de söka



9

och antaga sin första anställning, böra vara öfvertygade om, 
att de å den erhållna platsen kunna gå framåt i sitt fack, 
att de kunna lära något för lifvet och att de ej efter några 
år måste medgifva, att de kommit in på orätt område och 
då äro tvungna att börja om från början. De första årens 
aflöning får härvid ej spela någon afgörande roll, ty de böra 
erinra sig att de samtidigt få lära sig mycket nytt och få 
del af den erfarenhet de äldre redan samlat. Detta gäller 
åtminstone inom alla de områden, som höra till den mekaniska 
industrin, men jag tror att det äfven skall finna sin fulla till- 
lämpning inom teknikens öfriga grenar.

Men nu kan det ju lätt inträffa, att den unga ingeniören 
icke lyckas erhålla en sådan plats som han eftersträfvar, i 
synnerhet om han saknar nödiga relationer inom de indu
striella kretsarna, och under sådana förhållanden kan han ju 
vara tvungen att antaga det som erb judes. Men det finnes 
äfven andra möjligheter, i det man t. ex. såsom praktikant 
arbetar vid något passligt verk. Den tid, som åtgår härtill, 
är ingalunda förlorad utan kan betyda långt mera för fram
tiden än t. ex. arbetet på ett ritkontor. Ja, jag skulle vilja 
gå så långt att fabriksdisponenterna allmänt skulle fordra, 
att de unga ingeniörerna varit minst två år i praktiskt arbete 
efter utdimitteringen förrän de anställa dem såsom ingeniörer, 
och inom många industrigrenar fordras äfven detta.

Den ingeniörspraktik jag här af ser, skall ej motsvara 
elevpraktiken, utan bedrifvas med allvar, så att den medför 
verklig nytta; därför bör densamma äfven vara längre tid, 
minst ett år, och kan mycket väl inhämtas i hemlandet. 
Men härefter bör den unga ingeniören göra allt för att komma 
till utlandet med dess större möjligheter. Mången tänker 
sig visserligen att en ut rikes vistelse skall ställa sig öfverhöfvan 
dyr, och detta kan äfven under vissa förhållanden vara riktigt. 
Bedrifver han fortsatta studier vid någon högskola, hvilket 
i vissa fall är både önskvärdt och nödvändigt, ja då går det 
ej af för små summor, men gäller det praktiskt arbete ställer 
sig saken betydligt gynnsammare. De flesta af de maskin- 
ingeniörer, som efter afslutade examina och någon tids

8010—16. Q
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arbete i hemlandet rest till Amerika, hafva nämligen mycket 
snart erhållit sådan anställning, att de väl slagit sig fram 
med det de förtjänat, och utgifterna för utrikes vistelsen har 
då inskränkt sig till de direkta resekostnaderna samt till 
att täcka kostnaderna för de första veckornas vistelse i det 
främmande landet. Men då äfven dessa belopp ofta öfver- 
stiga de unga männens tillgångar, måste han på något sätt 
försöka erhålla dessa summor, frågan är blott huru?

Enklast vore att försöka erhålla något af de stipendier, 
som årligen utdelas åt yngre tekniker. Till Tekniska hög
skolans disposition står nämligen ett antal stipendiefonder, 
tillkomna på privatväg, i det att enskilda personer och kor
porationer ihågkommit, tidigare Polytekniska institutet, 
senare Tekniska högskolan, med donationer, af hvilka rän
torna användas till understöd äfven åt sådana f. d. elever, 
som önska att i utlandet förkofra sitt vetande. Dessutom 
finnes i högskolans årsstat upptaget ett anslag om 6,000 mark, 
som af lärarekollegiet utgifves åt unga ingeniörer, och på 
detta sätt fördelar lärarekollegiet årligen i medeltal 10,000 
à 11,000 mark såsom understöd åt unga tekniker. I betrak
tande till det stora antal ingeniörer och arkitekter, som hög
skolan årligen utsänder, är denna summa dock mycket 
obetydlig.

Förutom de stipendieanslag, som finnas upptagna för 
öfverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna, för Öfver- 
styrelsen för allmänna byggnader samt för Järnvägsstyrelsen, 
och hvilka utgifvas endast åt vid dessa styrelser anställda 
ingeniörer och arkitekter, finnes det ännu en större stats- 
stipendiefond, nämligen det af Industristyrelsen disponerade 
årsanslaget om 7,500 mark, som utgifves såsom tre stipendier 
åt sådana unga tekniker, som afslutat fullständig kurs vid 
Tekniska högskolan i Finland eller bevisligen innehafva mot
svarande kunskaper, samt efter dimissionen arbetat minst ett 
år praktiskt i facket. Stipendierna utdelas, såsom redan 
nämnts, af Industristyrelsen, som dock äger att inhämta 
lärarekollegiets vid Högskolan utlåtande, och hittills har 
lärarekollegiets förslag alltid blifvit beaktadt.
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Dessa stipendier äro emellertid allt för få för att kunna 
spela någon afgörande roll för vår teknikerkår, i det att 
blott ett ringa antal af våra tekniker kunna hafva nytta af 
desamma. De, som ej höra till de utvalda, måste därför se 
till att på annat sätt erhålla de nödiga medlen, och vi hafva 
ju ett gammalt kändt medel, nämligen penningeupplåningen. 
Hos oss har det ju hittills varit lättare än i andra länder att 
erhålla s. k. studielån, och någon oöfvervinnelig svårighet 
skall det väl ej heller vara att få lån för en studieresa till 
utlandet, när engång ingeniörsdiplomet finnes i fickan. 
Dylika lån äro emellertid som ett tvåeggadt svärd, man får 
visserligen medel för sin resa, men samtidigt ökas den kanske 
redan tidigare stora skuldbördan med ett betydligt belopp, 
och denna utväg bör därför användas med nödig försiktighet. 
För att en ung man skall kunna grunda sina studier och sin 
utbildning på lån, skall han äfven hafva en viss garanti för 
att han ganska snart kan skörda frukterna af sitt arbete, 
vanligen då i form af en väl añonad anställning inom industrin. 
För att detta skall blifva möjligt bör emellertid hans utbild
ning ske i sådan riktning, att han med fördel kan utnyttja 
sina kunskaper i hemlandet, cl. v. s. han skall arbeta inom 
det riktiga området. Då det emellertid i allmänhet ställer 
sig ganska svårt för honom att afgöra inom hvilka af tekni
kens olika grenar han i framtiden kan vänta det rikligaste 
lefvebrödet, händer det ej sällan att han väljer sig en för 
våra förhållanden olämplig specialitet och finner först då, 
när det är för sent, att han ej behörigen kan utnyttja sina 
specialkunskaper. Dessutom kan det ju lätt inträffa att 
samtidigt ett stort antal ingeniörer slå sig på samma spe
cialitet och därigenom blott försvåra utkomsten för sig själfva 
och för andra. Här borde enligt mitt förmenande högskolans 
lärare träda fram såsom rådgifvare, och jag vet äfven att 
så skett, ehuru kanske ej till den grad som önksligt vore. 
I synnerhet borde läraren i nationalekonomi häri finna en 
tacksam uppgift, i det han kunde uppmärksamgöra eleverna 
inom hvilka delar af industrin det vore lättast att få sin 
utkomst, att visa inom hvilka grenar landet har behof af
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nya fabriker m. m. Man kan väl fordra att läraren i national
ekonomi skall vara förtrogen med dessa saker, medan det 
däremot är alldeles själfklart att nyss utdimitterade inge- 
niörer i allmänhet icke äro det.

Men äfven om den unga ingeniören gjort ett riktigt val 
beträffande den riktning hvari han skall söka att utbilda sig, 
så är detta ej nog, ty han skall äfven vara medveten om, att 
han efter hemkomsten erb judes en lön som motsvarar de 
gjorda utgifterna. Våra fabriksägare och disponenter borde 
därför, samtidigt med att de ställa stora fordringar på sina 
ingeniörer, äfven bereda dem ställningar, som i ekonomiskt 
afseende verkar lockande och motsvarar det nedlagda arbetet 
och kapitalet, och detta icke allenast för innehafvarena af 
de ledande posterna inom fabriksforvaltningen, utan äfven 
för de yngre ingeniörerna.

Men samtidigt borde våra inhemska maktägande på de 
industriella områdena mera än hittills vänja sig vid tanken 
att det icke alltid är nödvändigt att för de ledande platserna 
söka utländska män, utan att äfven inhemska ingeniörer 
kunna lämpa sig för sådana poster. Häremot kan visserligen 
med fog invändas att våra egna ingeniörer i allmänhet icke 
äga samma ingående specialfackkännedom som utländska 
tekniker, och hvilket ju bör vara ett oeftergifligt villkor. 
Men hufvudfelet härtill har ofta legat just hos den arbets- 
gifvande parten. Dels hafva dessa utan vidare vändt sig 
till utlandet, hvarigenom våra egna ingeniörer icke funnit 
anledning att utbilda sig inom ifrågavarande branscher, men 
ofta hafva de äfven valt sina ingeniörer mera med hänsyn 
till relationer, än till de tekniska kvalifikationerna, och detta 
har verkat ännu mera nedslående. Lyckligtvis hafva de 
senast skildrade förhållandena numera betydligt förändrats, 
men helt och hållet hafva sagda missförhållanden ännu icke 
af hjälpts.

Jag har mig bekant att åtminstone inom den bransch af 
industrin jag står närmast, nämligen maskinindustrin, för
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närvarande råder brist på verkligt dugliga konstruktörer och 
arbetsingeniörer. Den gamla stammen af pröfvade, praktiskt 
utbildade tekniker, hvilka, stödande sig på långvarig praktik, 
väl fyllde de tidigare fordringarna, håller på att försvinna 
och efterträdes af teoretiskt bildade ingeniörer, hvilka väl 
sitta inne med goda kunskaper inom många af ingeniör- 
vetenskaperna, men sakna den praktiska utbildningen. För 
att täcka den här rådande bristen hafva, såsom tidigare 
nämndes, utländska ingeniörer inkallats, och det tillkommer 
nu de unga att mera än hittills vinlägga sig om en sådan 
praktisk utbildning, att en dylik invasion af utländska in
geniörer ej i längden behöfver fortfara. Men arbetsgifvarena 
måste härvid träda hjälpande fram. Detta kan ske på sätt 
jag redan framhållt, nämligen genom förbättrade utsikter 
äfven för de yngre, hvarigenom den unga ingeniören så att 
säga lockas att ytterligare anstränga sig. Men de kunna på 
ett ännu mera kännbart sätt hjälpa sina blifvande ingeniörer, 
i det de på fabrikens bekostnad skicka ut unga tekniker för 
att i utlandet praktiskt och eventuellt teoretiskt förbereda 
sig inom vissa bestämda fabrikationsbranscher samt där
efter anställa desamma inom sina fabriker. Detta förfarings
sätt har flerfaldiga gånger tillämpats, och som jag vet med 
bästa resultat. Dels hafva de utskickade ju varit utvaldt folk, 
dels hafva de varit i tillfälle att utbilda sig just inom den 
bransch där de behöfvas, och den utgift bolaget vidkänts 
härför har säkert i riklig måtto återgäldats genom ingeniörens 
hängifna och framgångsrika arbete.

Men landets industri är icke betjänt däraf att ett fåtal 
utvalda ingeniörer på detta sätt, det må nu vara genom 
högskolans nuvarande stipendier eller genom enskilda fabri
kers mellankomst, sättas i tillfälle att vidare utbilda sig i 
utlandet, utan det borde blifva till regel att h var je ung 
ingeniör skulle sättas i tillfälle att under en längre tid få 
arbeta i länder, hvarest industrin nått en högre grad af 
fulländning än hos oss. Detta är naturlitvis endast ett 
önskningsmål, som väl aldrig kommer att uppfyllas, men likväl 
vore det icke alldeles omöjligt att komma detta mål ganska
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nära. Det kunde ju delvis realiseras på så sätt att våra större 
industriella verk genom donationer till Tekniska högskolan 
skulle sätta denna i tillfälle att tilldela de utdimitterade 
ingeniörerna stipendier, hvilka vore tillräckliga att säker
ställa deras existens i utlandet för c:a ett år. Men därjämte 
skulle stipendiaten förbinda sig att därutöfver arbeta ett år i 
utlandet på eget konto, hvilket såsom redan tidigare fram
hölls, i allmänhet ej bereder större svårigheter. Och då det 
här närmast gäller den praktiska fackutbildningen, borde 
dessa stipendier icke utgifvas för idkande af studier vid 
tekniska läroanstalter i utlandet, utan för rent praktiskt 
arbete, hvarför äfven af stipendiat borde fordras minst ett 
års praktik i facket, inhämtad efter aflagd afgångsexamen 
vid högskola.

Denna idé är ingalunda ny, i det att åtminstone en stor 
industriell inrättning i landet, jag menar härmed A.-B. Tölö 
Sockerbruk, på detta sätt velat hjälpa de unga kemisterna i 
deras sträfvanden. Genom ett donationsbref har nämligen 
sagda fabriksbolag den 20 april 1909 till Tekniska högskolan 
öfverlämnat en fond uppgående till ej mindre än 20,000 mark, 
hvaraf räntorna hvart tredje år utgifvas såsom ett c:a 3,000 
mark stort stipendium, öfver hvars utgifvande lärarekollegiet 
uppgör förslag, som inlämnas till högskolans rådgifvande 
kommitté, som sedan äger att slutligen afgöra angående 
stipendiets utgifvande. — T. o. m. en enskild person, aflidne 
ing. August Palmberg donerade till högskolan ej mindre än 
50,000 mark för att användas på liknande sätt. Det vore 
af framlagda skäl i högsta grad önskvärdt att andra stora 
industriella företag skulle följa de gjorda exemplen, och 
genom dyhka donationer skulle de resa åt sig själfva minnes
vårdar, som komme att bestå i alla tider.

Men det är icke endast de privata företagen, som böra 
understöda de unga teknikerna i deras sträfvanden att genom 
arbete i utlandet vidare förkofra sig i facket, utan här bör 
staten gripa in på ett betydligt mer intensivt sätt än förut. 
Såsom tidigare redan framhölls bidrager staten för närvarande 
med ett årligt studieunderstöd om 6,000 mark, närmast af-
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sedt för understödjande af vetenskapligt forskningsarbete, 
samt dessutom 7,500 mark som stipendier för unga tekniker. 
Att emellertid dessa statsbidrag äro allt för små i ett land 
där industrin står så lågt som hos oss, är ju själfklart, och 
flere gånger hafva därför våra tekniska föreningar gjort fram
ställningar om erhållande af nya stipendieanslag för unga 
ingeniörer och arkitekter. Så anhöll t. ex Tekniska föreningen 
år 1909 på förslag af sagda förenings fackklubb för maskin
byggnad, hos Handels- och Industriexpeditionen, att af 
statsmedel årligen skulle utgifvas 2 stipendier à 2,000 mark 
åt unga ingeniörer, som i utlandet önska vidare utbilda sig, 
isynnerhet beträffande moderna arbetsmetoder, arbetsorga
nisation med mera, och ansågs då att stipendiat skulle hafva 
minst 2 år arbetat i mekanisk verkstad. Till någon åtgärd 
från regeringens sida föranledde detta förslag likväl ej.

Tre år senare eller år 1912 ingick Suomenkielisten Tek
nikkojen Seura till Senatens Handels- och Industriexpedition 
med en anhållan om att det för stipendier åt unga tekniker 
upptagna årsanslaget om 7,500 mark måtte på grund af i 
skrifvelsen anförda skäl höjas till 30,000 mark. Industri- 
styrelsen, som blifvit hörd i saken, hade för erhållande af 
utlåtande öfversändt sagda anhållan till Tekniska högskolans 
lärarekollegium, som i sitt utlåtande bl. a. framhållit »att 
industrins betydelse för landets välstånd är så stort att 
staten ej borde lämna något som helst medel oförsökt som 
kunde bidraga till vår industris befrämjande. Medan de i 
högskolan införskaffade teoretiska kunskaperna bilda den 
grundval, på hvilken de unga ingeniörerna bygga sin verk
samhet och vidare utveckling, komma dessa kunskaper att 
bära frukt först då, när de förfullständigas genom praktisk 
fackutbildning. Då likväl endast ett fåtal af de från hög
skolan utdimitterade ingeniörerna äro ekonomiskt så väl 
situerade, att de en längre tid kunna utan lön eller blott 
mot låg aflöning arbeta som volontärer, äro de därför ofta 
tvungna att vända sig till andra banor, som synas erbjuda 
dem nödig utkomst. Häri har lärarekollegiet äfven funnit 
en af de viktigaste orsakerna till, att vår industri för när-
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varande lider brist på erfarna ingeniörer, oaktadt vår hög
skola redan länge haft ett stort elevantal. Ett tillräckligt 
antal stipendier skulle däremot med säkerhet bidraga till 
att öka de för industrin erforderliga, erfarna ingeniörernas 
antal, och att det ej skulle råda brist på sökande till dylika 
stipendier ansåg lärarekollegiet framgå med stor tydlighet 
däraf, att när de nuvarande tre stipendierna för unga tek
niker lediganslås, har antalet sökande varit fem à sex gånger 
större än stipendieantalet. På grund häraf ville lärarekolle
giet äfven för sin del på det varmaste förorda den inlämnade 
ansökan».

Sedan lärarekollegiet afgaf detta utlåtande hafva tre år 
förgått, utan att saken blifvit afgjord, och under nu rådande 
förhållanden torde något afgörande i gynnsam riktning ej 
vara att förvänta, åtminstone ej i den närmaste framtiden. 
Men för hvarje år som förgår blir behofvet af flere stipendier 
allt större och större, och saken bör därför ej förfalla. En 
påstötning borde därför göras så fort förhållandena synas 
lämpliga och bäst vore om denna påstötning komme från 
sådant håll som ligger vår industri nära. Jag kan därför ej 
underlåta att som min åsikt uttala, att det nu vore Tekniska 
föreningens tur att ingå med framställning om, att det af 
Suomenkielisten Teknikkojen Seura inlämnade förslaget måtte 
vinna nödigt beaktande å ort som vederbör.

Vi komma nu till frågan, på hvilket sätt den unga in- 
geniören lämpligast bör utnyttja den tid han vistas i ut
landet, på det att han däraf må draga så stor nytta som 
möjligt. Det är nämligen icke nog att man arbetat ett à två 
år, utan det beror hufvudsakligast på huru man arbetat och 
i hvilken bransch man arbetat. Det må därför genast fram
hållas, att han bör hafva bestämt sig för en viss speciahtet, 
inom hvilken han bör fördjupa sig så mycket som möjligt. 
Men såsom redan framhållits bör denna specialitet vara sådan, 
att han senare kan finna tillämpning för densamma här 
hemma. Dessutom vill jag ytterligare framhålla att han om 
möjligt bör arbeta under längre tidsperioder vid samma 
verk. Ett kringflackande från den ena fabriken till den andra
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medför icke samma nytta som det lugna arbetet, utsträckt 
öfver en längre tidsperiod i en fortsättning. Under de sär
egna arbetsförhållanden, som äro rådande just i Amerika, 
hvarest det större antalet af våra ingeniörer bruka söka sin 
praktiska utbildning, är det likväl ofta svårt, ja stundom 
t. o. m. omöjligt att längre tid arbeta på ett bestämdt ställe, 
äfven om lusten därtill förefunnes, och något val i detta 
afseende finnes ej.

För våra unga elektrotekniker och maskiningeniörer har 
de senaste åren ett utmärkt tillfälle till införskaffande af 
lärorik praktik erbjudit sig i Sverige, hvarest det bekanta 
Svenska Allmänna Elektricitetsbolaget i Westerås vid sina 
stora fabriker anordnat särskilda praktikantkurser för unga 
elektrotekniker och maskiningeniörer. Dessa praktikant- 
kurser äro af så stort intresse att en kort redogörelse af de
samma torde vara motiverad. Desamma äro två-åriga och 
det andra året är uteslutande afsedt för personer, som redan 
absolverat teknisk högskola. Under den tid kursen varar, 
arbeta de unga elektroteknikerna det första året i fyra af 
följande fem afdelningar: gjuteri et, mekaniska af delningen, 
maskinuppsättareafdelningen, lindareafdelningen och elek
triska montageafdelningen, 3 månader i hvarje. Det andra 
året reserveras för arbeten å konstruktionsbyrån, profrummet, 
afdelningen för kraftstationen samt å någon affärsafdelning.

Den mekaniska afdelningen omfattar vid mekaniska verk
städerna under första året: arbetet som modellsnickare, 
gj utare, svarf vare och filare, således motsvarande arbetet 
för vanlig elevpraktik. Det andra arbetsåret ägnas arbetet i 
monteringsafdelningen, å konstruktionsbyrån samt i offert- 
afdelningen.

Vid kursernas slut tilldelas eleven diplom som praktiskt 
utbildad elektroteknisk eller mekanisk ingeniör.

För våra unga elektrotekniker och maskinbyggare vore 
deltagandet uti en dylik praktisk kurs helt säkert af synner
ligen stor nytta, enär de härigenom icke allenast skulle in
förskaffa sig allmän praktisk erfarenhet utan äfven skulle 
erhålla en, om också mycket knapphändig insikt uti det

33010-16.
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merkantila arbetet vid en välskött industriell inrättning. 
Dessutom vore de härvid i tillfälle att omedelbart erhålla en 
ringa aflöning, hvarigenom kostnaderna något kunde ned
bringas. Däremot vore den ej lämplig för något äldre in- 
geniörer, som afse att i utlandet utbilda sig för en bestämd 
industribransch eller någon särskild spcialitet inom maskin
fabrikationen.

I ett visst sammanhang med arbetet i utlandet står in- 
geniörens kännedom af främmande språk, ty det kan ej för
nekas att den, som redan någorlunda behärskar språket i det 
land där han ämnar söka arbete, har det mycket lättare att 
slå sig fram än den, som är alldeles obekant med landets 
språk. För att sätta studerandena i tillfälle att redan i hem
landet inhämta nödiga språkkunskaper, utan att de härför 
behöfva vidkännas extra utgifter, har vid högskolan an
ordnats undervisning i de utländska språk, som närmast 
komma ifråga, och det vore för studerandenas eget bästa 
önskvärdt, att de i högre grad än hittills skulle begagna sig 
häraf. Men det är icke endast vid sin vistelse i utlandet en 
ingeniör har fördel af sin språkkunskap, ty vid alla industriella 
verk i Finland föres utrikeskorrespondensen på utländskt 
språk och ej på något af de inhemska, en omständighet som 
ju är lätt förklarlig. De blifvande fabriksledarena böra där
för ej blott nödtorftigt kunna tala åtminstone ett främmande 
språk, utan de böra behärska det så fullständigt, att de utan 
svårighet kunna begagna det såsom korrespondensspråk. 
Jag vill därför allvarsamt uppmana våra unga ingeniörer, 
att de under sin vistelse i utlandet icke alllenast tänka på 
sin fackutbildning, utan äfven förstå att begagna sig af till
fället att samtidigt i så hög grad som möjligt inhämta det 
utländska språket. Detta uppnås icke därigenom att man 
blott använder språket vid den dagliga samvaron med lan
dets innevånare, utan det bör ske genom att taga lektioner. 
De ingeniörer, som på detta sätt hafva vinlagt sig om det 
främmande språkets inhämtande, hafva ej nog kunnat prisa 
sin omtanke i detta afseende.
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Man kan ännu fråga sig huru länge de unga ingeniörerna 
böra vistas utomlands. Detta är emellertid en fråga, hvars 
besvarande beror af för många olika omständigheter för att 
i korthet kunna besvaras, önskar t. ex. en ingeniör, som redan 
några år arbetat inom en viss bransch i hemlandet, vidare 
utvidga sitt vetande inom samma speciahtet, så erfordras 
härtill en relativt kort tid, kanske blott några månader, 
medan en nyligen utdimitterad ingeniör, som börjar sin 
ingeniörsverksamhet först å utländskt botten, borde ägna 
häråt flere år. Visserligen löper landet då faran att han så 
fäster sig vid sitt arbete därstädes att han ej mera åter
vänder, och dylika fall hafva redan ofta inträffat. Men ju 
större erfarenhet våra tekniker hämta med sig till hemlandet, 
desto större vinst för vår egen industri. Kortare tid än två 
eller tre år borde därför ej komma ifråga.

Efter hemkomsten söker ingeniören att genom träget och 
målmedvetet arbete sträfva framåt till allt högre och högre 
poster, och det är ej att förvåna sig öfver att hans utveckling 
härvid går mera i praktisk än teoretisk riktning. Och det är 
endast inom det speciella område, som hänför sig till hans 
eget fack, man kan förutsätta att ingeniören i allmänhet bi
behåller sina inhämtade teoretiska insikter samt äfven i någon 
mån går framåt genom att följa med den periodiska fack
litteraturen. Detta förhållande är emellertid icke ett faktum, 
som vore särskildt utmärkande för ingeniörerna uti vårt land, 
utan finner nog sin fulla motsvarighet uti alla industriländer. 
För uppfriskandet af de redan inhämtade kunskaperna samt 
för inhämtandet af det nyaste inom teknikens olika grenar har 
man därför i de stora kulturländerna allt mera begynt under 
somrarna anordna s. k. feriekurser, afsedda för ingeniörer, som 
redan ett större antal år arbetat uti industrin, och hvilkas 
teoretiska kunskaper begynt att förblekna. Dessa feriekurser 
hafva vanligen förlagts till någon teknisk högskola, och som 
föredragare hafva fungerat dels därvarande professorer, dels 
särskildt inkallade kända vetenskaps- och industrimän. Na
turligtvis hafva dessa föredrag då erhållit en sådan form, att 
de tillfullo motsvarat åhörarnas ålder och erfarenhet. Med
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hänsyn till den stora framgång, hvarmed dessa feriekurser 
arbetat, vore det helt säkert fördelaktigt om denna idé upp- 
toges äfven hos oss. Det är härvid ej alls nödvändigt att i 
allo försöka efterfölja det utländska mönstret, utan borde 
det hela lämpas uteslutande efter våra egna förhållanden 
och våra resurser. Så kunde man t. ex. tänka sig saken 
anordnad så att Tekniska högskolan hvart annat eller kanske 
hellre hvart tredje år skulle inkalla tvenne eller flere fram
stående utlänningar, hvilka under en kort tid, kanske 4 à 5 
dagar, skulle hålla ett antal föredrag uti ett flertal special
ämnen hänförande sig till tekniken. För att emellertid dessa 
föredrag skulle komma en större del af våra ingeniörer till 
godo, borde i sammanhang härmed anordnas allmänna 
teknikermöten här i Helsingfors. Dylika teknikermöten 
hafva tidigare hållits här och årligen sammankomma ju ett 
stort antal tekniker vid de olika tekniska föreningarnas 
sommarmöten, hvilka stundom fått formen af teknikermöten. 
Det är visserligen sant, att dessa sommarmöten i regeln hållits 
i landsorten uti något större industrisamhälle, men dels hafva 
de flesta föreningsmedlemmarna redan besökt de förnämsta 
af våra större industricentra, dels vilja föreningarna ej själfva 
utbjuda sig som gäster till andra orter, hvarför det snart 
nog torde blifva nödvändigt att oftare än hittills afhålla dessa 
s. k. sommarmöten just i vår hufvudstad. Men därmed är 
också grunvalen för periodiskt återkommande teknikermöten 
lagd. Naturligtvis skulle vid dessa sammankomster såsom 
äfven hittills varit fallet, föreningsfrågor m. m. dryftas, men 
såsom hufvudinnehåll skulle man hafva de af mig redan om
nämnda föredragen. Tiden för dessa möten kunde sedan 
lämpligast förläggas till medlet af september, ty då är det 
lättast att få utländska föreläsare, medan samtidigt hög
skolan redan är öppnad och dess elever således äfven kunde 
draga nytta af de tilltänkta föredragen.

Hvad slutligen den finansiella delen af denna sak be
träffar, borde denna ej erbjuda nämnvärda svårigheter, om 
man blott inom intresserade kretsar vore ense om företagets 
lämplighet. Vid uppgörandet af de för Tekniska högskolan
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nu gällande statuterna har nämligen förutsetts att tillfällig 
undervisning i fackvetenskaperna eller allmänt bildande 
ämnen kunde komma ifråga, och medel för anordnande af 
dylik tillfällig undervisning kan helt säkert erhållas. Det 
hela skulle därför inskränka sig till ett samarbete emellan 
Tekniska högskolans lärarekollegium och de i landet verkande 
tekniska föreningarna, och jag vågar äfven hoppas att ett 
dylikt samarbete snart skall komma till stånd.

Den direkta nytta dessa föredragningsserier i samband 
med teknikermöten skulle medföra, har ju tidigare berörts. 
Men därjämte skulle de från högskolan utdimitterade in- 
geniörerna därigenom närmare sammanbindas med denna, 
hvilken således allt framgent skulle bilda ett sammanhållnings 
band emellan landets olika tekniker. Den skulle på detta 
sätt mera än hittills komma att spela rollen af den centrala 
punkt inom vår teknikervärld densamma i egenskap af lan
dets högsta tekniska läroanstalt äfven bör vara.



Högskolans årsarbete.

Lärarekollegiet.

Under det förflutna läseåret har Lärarekollegiet förutom 
de ärenden, hvilka berört högskolans verksamhet, jämväl 
behandlat ett flertal frågor angående ansökningar om dispens, 
resestipendier m. m. beträffande hvilka Lärarekollegiets 
utlåtande önskats. För detta ändamål har Lärarekollegiet 
under året sammanträdt 19 gånger, hvarvid inalles 204 ären
den behandlats. I kollegiets arbeten hafva under större 
delen af året deltagit 16 ordinarie och tre tj änstförrättande 
professorer; under april månad tillkom ytterligare en ny- 
utnämnd professor.

Rektor och Prorektor.

Såsom högskolans rektor har under läseåret fungerat 
professor Ahlfors, hvilken jämlikt de för högskolan fast
ställda statuterna jämväl varit ordförande i Lärarekollegiet. 
Prorektor har varit professor Hirn.

Enär emellertid den tid för hvilken rektor och prorektor 
förordnats utgick den 30 juni innevarande år, föranstaltade 
Lärarekollegiet den 13 april 1916 val af ny rektor och pro
rektor för instundande treårsperiod 1916—1919, hvarvid 
uppfördes i första förslagsrummet professorn Carl Emil
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Holmberg, i andra förslagsrummet professorn Taavi Hirn 
och i tredje förslagsrummet professorn Axel ]\ erner Juselius.

Jämlikt Handels- och Industriexpeditionens skrifvelse 
af den 9 maj 1916 faim Kejserliga Senaten för godt sagda 
dag utse till rektor för högskolan professorn Taavi Hirn 
samt till prorektor professorn Axel Werner Jusélius, hvardera 
för en tid af tre år, räknadt från den 1 juli 1916.

Afdelningslcollegierna.

Afdelningskollegierna hafva under läseåret sammanträdt 
arkitekturafdelningen 15 ggr., ingeniörafdelningen 5 gg1-» 
maskiningeniöraf delningen 20 ggr., kemiska af delningen 8 
ggr., landtmäteriafdelningen 7 ggr. och allmänna af delningen 
6 ggr., vid hvilka till behandling upptagits förutom under
visningen rörande frågor jämväl sådana ärenden, som från 
särskilda myndigheter remitterats till afdelningskollegierna.

Föreståndarebefattningarna inom de olika afdelningarna 
hafva under läseåret handhafts af följande professorer.

Nyström, Carl Gustaf, för arkitekturafdelningen;
Holmberg, Carl Emil, för ingeniörafdelningen;
Albrecht, Uno Anton, för maskiningeniörafdelningen;
Komppa, Gustaf, för kemiska afdelningen;
Petrelius, Alfred Gustaf, för landtmäteriafdelningen;
Hjelmman, Alexandra Leonard, för allmänna afdelningen.

Vid den 11 maj 1916 förrättadt val beslöt Lärarekollegiet 
att till afdelningsföreståndare under trienniet 1916—1919 
återvälja de tidigare föreståndarena.

Besättande af prof essor stjänst.

Sedan sökandena till lediga prof essor stjänsten i elektro
teknik vid Tekniska högskolan genom hållande af offent
liga profföredrag visat sin förmåga att föreläsa beslöt Lä
rarekollegiet den 1 februari 1915 vid frågans slutliga be
handling inom kollegiet hos Kejserliga Senaten föreslå, att
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mgeniör Alfons Alftan såsom den mera meritterade och för 
sagda prof essors! jänst lämpligare måtte utses till innehafvare 
af ofta nämnda professorstjänst. Med förbigående af Lära- 
rekollegiets förslag fann Kejserliga Senaten jämlikt Handels- 
och Industriexpeditionens skrifvelse af den 4 april 1916 
for godt utnämna och förordna ingeniör Aukusti Mikko Hei
kinheimo till innehafvare af ifrågavarande professorsbefatt
ning. Den 27 april samma år tillträdde professor Heikin
heimo sin tjänst vid högskolan med hållande af ett offent
ligt föredrag, behandlande ämnet: »Sähkökoneiden ja niiden 
käytön kehityksestä.»

Utnämningar och förordnanden.

Den 16 september 1915 förordnade Lärarekollegiet filo
sofie doktorn I. Uschakoff att handhafva undervisningen i 
tyska språket under höstterminen 1915. Samma dag ut
nämnde Lärarekollegiet därjämte tekniska doktorn Jalo 
Vuorinen till assistent i kemi för höstterminen 1915.

Jämlikt Handels- och Industriexpeditionens skrifvelse 
för den 27 september 1915 förordnades lektorn i maskin
byggnad, E. Saraoja att under höstterminen 1915 jämte egen 
tjänst omhänderhafva den del af Rektors undervisning, som 
hänför sig till ämnet lyftmaskiner.

Den 30 september 1915 förordnade Lärarekollegiet in- 
geniören Edvard Flinck till asisstent i maskinbyggnad för en 
tid af två år, räknadt från 1 september 1915, ingeniören 
Sulo Heiniö till assistent i maskinritning för höstterminen 
1915 samt e. o. lektorn Asehan att vara föreståndare för ma- 
terialprofningsanstaltens I sektion tills Handels- och Indu
striexpeditionens svar på Lärarekollegiets framställning af 
den 2 september 1915 anländt, dock ej för längre tid än 
4 månader.

Den 7 oktober 1915 utnämnde Lärarekollegiet filosofie 
dr. Sulo Kilpi till assistent i kvantitativ analys för höst
terminen 1915 samt landtmäteriauskultanten Ilmari Lauk
kanen till assistent i geodesi för en tid af två år räknadt från
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den 1 oktober 1915. Därjämte beslöt Lärarekollegiet att 
åt assistenten, ingeniör T. R. Wähäkallio uppdraga hand- 
hafvandet af ledningen af öfningsarbetena i fältmätning 
för studerandena å arkitekturafdelningen.

Den 21 oktober 1915 förordnade Lärarekollegiet filosofie 
dr. Hj. Brotherus att såsom vikarie handhafva e. o. lektors
befattningen i fysik tills Handels- och Industriexpeditionens 
utlåtande i samma ärende anländt, dock ej för längre tid än 
4 månader räknadt från den 1 oktober. Samma dag förord
nade Lärarekollegiet ytterligare arkitekten E. Sjöström att 
såsom vikarie under tre veckor i november 1915 handleda 
öfningsarbetena hörande till kurserna Arkitektur III & IV.

Jämlikt Handels- och Industriexpeditionens skrifvelse för 
den 19 oktober 1915 utnämndes e. o. lektorn i metallurgi vid 
högskolan, bergsingeniören Johannes Asehan att tills vi
dare och intill dess den under behandling varande frågan om 
ändring af materialprofningsanstalten hinner afgöras, hand
hafva föreståndarebefattningen för första sektionen af sagda 
anstalt.

Likaså förordnade Handels- och Industriexpeditionen, 
jämlikt skrifvelsen af den 13 november 1915, filosofie dr. 
Hj. Brotherus att under den tid e. o. lektorn i fysik vid hög
skolan, Hugo Karsten handhar vikariatet för professorstjän- 
sten i fysik, bestrida sagda e. o. lektorsbefattning.

Den 27 januari 1916 utnämnde Lärarekollegiet ingeniören 
W. Ylöstalo till assistent i elektroteknik på två år räknadt 
från den 1 januari 1916, filosofie dr. S. Kilpi och tekniska 
dr. J. Vuorinen till extra assistenter i kemi för vårterminen 
1916 samt filosofie dr. E. Mäkinen och filosofie mag. B. Aar
nio till assistenter i mineralogi jämväl för vårterminen 1916.

Den 3 februari 1916 förordnade Lärarekollegiet extra 
läraren i franska språket vid högskolan, filosofie dr. I. U scha
ko jf att vårterminen 1916 jämväl handhafva undervisningen 
i tyska språket, hvarjämte Lärarekollegiet samma dag ut
nämnde ingeniören R. H. Roschier till assistent i kemi för 
en tid af två år räknadt från den 1 januari 1916.

3010—16. 4
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Enär extra läraren i analytisk geometri vid högskolan 
beviljats ansökt tjänstledighet förordnade Lärarekollegiet 
den 17 februari 1916 professorn Hjelmman att under tiden 
för sagda tjänstledighet handhafva undervisningen i samma 
ämne. Samma dag förordnade Lärekollegiet därjämte lek
torn i kemi vid högskolan, tekniska dr. Hintikka att jämte 
egen tjänst handhafva undervisningen i de af professor 
Komppa företrädda ämnena så länge denna åtnjuter tjänst
ledighet.

Den 9 mars 1916 beslöt Lärarekollegiet förordna lektorn 
Hintikka att ytterhgare under tvänne veckor handhafva 
den del af professor Komppas undervisning, som hänför sig 
till hållandet af föreläsningar.

Jämlikt skrifvelsen af den 9 maj 1916 förordnade Handels- 
och Industriexpeditionen lektorn i kemi, tekniska doktorn 
8. V. Hintikka att under tiden från den 1 april 1916 till 
vårterminens utgång, under hvilken tid professor Komppa 
åtnjuter befrielse från skyldigheten att föreläsa, handhafva 
denna del af professor Komppas undervisningsskyldighet.

Den 13 april 1916 uppdrog Lärarekollegiet åt professor 
Hjelmman att fortsättningsvis och till utgången af vårter
minen 1916 handhafva undervisningen i analytisk geometri.

Den 18 maj 1916 förord nade Lärarekollegiet ingeniören 
Hj. Hylander att i egenskap af tillfällig lärare handhafva 
undervisningen i skeppsbyggnad under läseåret 1916—1917.

Den 25 maj 1916 förordnade Lärarekollegiet arkitekten 
Kaarlo Nathanael Borg att fortsättningsvis under en tid af 
två år, räknadt från den 1 september 1916 vara assistent i 
arkitektur samt lektorn, ingeniör Max Sergelius att likaledes 
under samma tid vara assistent i mekanik.

Tjänstledighet.

Rektorn, professor Ahlfors som varit förhindrad att full
göra hela den honom såsom lärare åliggande undervisnings- 
skyldigheten, var jämlikt Handels- och Industriexpeditio
nens skrifvelse af den 27 september 1916 under höstterminen



befriad frän skyldigheten att undervisa i ämnet lyftmaskiner 
samt under vårterminen från hållandet af föreläsningarna i 
ämnet vattenturbiner.

Den 21 oktober 1915 beviljade Lärekollegiet tjänstledig
het under tre veckor i november månad 1915 åt professor 
Nyström för en studieresa till utlandet.

Den 17 februari 1916 beviljade Lärarekollegiet åt pro
fessor Komppa på grund af sjuklighet ansökt befrielse från 
honom åliggande imdervisningsskyldighet för en tid af högst 
4 veckor räknadt från den 8 februari, före hvilken dag pro
fessor Komppa af Rektor meddelats liknande befrielse under 
2 veckor.

Samma dag beviljade Lärarekollegiet jämväl extra lä
raren i analytisk geometri, filosofie lic. J. W. Lindeberg på 
grund af sjuklighet ansökt tjänstledighet på 6 veckor räk
nadt från den 7 februari, hvarförinnan Lindeberg med Rek
tors medgifvande åtnjutit 2 veckors tjänstledighet.

Den 9 mars 1916 beviljade Lärarekollegiet åt professor 
Komppa på grund af styrkt sjuklighet befrielse under ytter
ligare 2 veckor från skyldigheten att föreläsa.

Den 13 april 1916 beviljade Lärarekollegiet extra läraren 
i analytisk geometri filosofie dr. J. W. Lindeberg på grund 
af sjuklighet förlängd tjänstledighet till utgången af vårter
minen 1916.

Jämlikt skrifvelse af den 9 maj 1916 beviljade Handels- 
och Industriexpeditionen sagda dag professorn Komppa 
ansökt befrielse från hållandet af föreläsningar i kemi un
der tiden från den 1 april 1916 till vårterminens slut.

Förvaltnings- och utskottsarbeten.

Högskolans Förvaltningsutskott, som handhar förvalt
ningen af de till högskolan donerade fonderna samt af hög
skolans skolkassa, har under det gångna året utgjorts af 
Rektor, professor Ahlfors såsom ordförande, Prorektor, pro
fessor Hirn samt professorerna Holmberg och Против. 
Såsom revisorer för skolkassans och fondernas förvaltning
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under kalenderåret 1915 hafva fungerat professor Jusélius 
och t. f. professor Karsten.

Den 16 september 1915 uppdrog Lärarekollegiet åt pro
fessorerna Komppa och Malmström att bereda ärendet om 
besättande af vikariatet för e. o. lektorstjänsten i fysik.

Samma dag uppdrog Lärarekollegiet åt ett utskott be
stående af professorerna Nyström, Tarjanne, Komppa och 
K olster med professor Nyström som ordförande, att granska 
ansökningshandlingarna för erhållande af studiebidrag ur 
makarna Hallonblads stipendiifond och ur anslaget för sti
pendierna å stat samt att till Lärarekollegiet inkomma med 
förslag i saken.

Den 30 september 1915 uppdrog Lärarekollegiet åt Rektor 
att jämte professorerna Tarjanne och Hjelmman bereda 
ärendet beträffande särskilda studerandes ansökningar om 
befrielse från erläggande under höstterminen af den del af 
studieafgiften som öfverstiger den för alla studerande obliga
toriska afgiften af 10 mark.

Den 21 oktober 1915 öfverlemnade Lärarekollegiet åt ett 
utskott bestående af professor Petrelius såsom ordförande och 
professorerna Holmberg och Piponius såsom öfriga medlem
mar att till Lärarekollegiet inkomma med förslag till de än
dringar i högskolans läroprogram för innevarande år som 
betingas af det emanerade förbudet mot användande af 
sådana tuber och kikare, som erfordras vid de vanliga fält- 
öfningama.

Samma dag uppdrog Lärarekollegiet åt professorerna Tar
janne och Komppa att granska och till Lärarekollegiet in
komma med utlåtande angående ett till Lärarekollegiet in- 
lemnadt förslag till stadgar för Tekniska högskolans Kemist
klubb.

Ytterligare beslöt Lärarekollegiet samma dag att anhålla 
det förre professorn i brobyggnad och byggnadskonstruktio- 
nernas statik vid högskolan Mikael Strukel, öfveringeniören 
vid öfverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna Karl 
Lindberg samt professorn vid Kejserliga Alexanders univer
sitetet Hjalmar Tallqvist måtte åtaga sig att i egenskap af
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sakkunniga granska och till Lärarekollegiet inkomma med 
utlåtande öfver de af sökandena till lediganslagna professors- 
tjänsten i brobyggnad och byggnadskonstruktionernas sta
tik vid Tekniska högskolan inlemnade ansökningshandhn- 
garna.

Till medlemmar i inventeringsnämden för högskolans 
bibliotek och samlingar under år 1916 utsåg Lärarekollegiet 
den 25 november 1915 professorerna Mellin, Komppa och 
Jusélius, och skulle professor Mellin fungera såsom nämndens 
ordförande.

Samma dag utsåg Lärarekollegiet professorerna Holm
berg och Piponius till medlemmar för år 1916 i Förvaltnings
utskottet för de donerade fonderna, hvari Rektor och Pro
rektor på grund af de för högskolan gällande statuterna äro 
själfskrifna medlemmar, samt till medlemmar i Biblioteks
kommissionen för trienniet 1916—1919 förutom bibliotekarien 
som är själfskrifven medlem, professorerna Nyström, Albrecht, 
Petrelius, Komppa och Hjelmman. Därjämte utsåg Lärare
kollegiet professorn Jusélius och t. f. professorn Karsten 
till revisorer för granskning af förvaltningen af högskolans 
skolkassa och donerade fonder under år 1915.

Samma dag öfverlemnade Lärarekollegiet ytterhgare åt 
ett utskott, bestående af Rektor och professorerna Komppa 
och Hjelmman att till Lärarekollegiet inkomma med för
slag till de åtgärder som från Lärarekollegiets sida böra 
vidtagas såväl med anledning af det nuvarande stora elev
antalet som ock med hänsyn till den emotsedda stora till
strömningen af nya elever höstterminen 1916.

Att till Lärarekollegium inkomma med förslag angående 
af särskilda studerande inlemnade ansökningar om befrielse 
från studieafgifternas erläggande under vårterminen 1916 
utsåg Lärarekollegiet den 27 januari 1916 Rektor och profes
sorerna Tarjanne och Hjelmman. Därjämte uppdrog Lärare- 
kollegiet samma dag åt professorerna Tarjanne, Malmström 
och Jusélius att till Lärarekollegiet inkomma med förslag 
rörande af särskilda bland högskolans studerande bildade
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föreningar inlemnade ansökningar om understöd ur skol
kassan.

Den 13 april 1916 nedsatte Lärarekollegiet en komité 
bestående af professor Nyström såsom ordförande samt pro
fessorerna Komppa, Albrecht, Hjelmman och Malmström så
som öfriga medlemmar med uppdrag att till Lärarekollegiet 
inkomma med förslag beträffande de principer enligt hvilka 
understöd ur skolkassan framdeles böra utgifvas samt att 
därjämte granska och till Lärarekollegiet inlemna förslag 
angående särskilda ansökningar om understöd ur skolkassan.

Samma dag beslöt Lärarekollegiet jämväl anmoda inge- 
niörema Alfr. Palmberg och Wäinö Tammenoksa att vid ut- 
gifvandet af ett stipendium, stort Fmk 3,000: — ur Aug. 
Palmbergs stipendiifond, jämlikt de för stipendiets utgif- 
vande gällande bestämningarna biträda vid ansöknings
handlingarnas granskande och stipendiets utgifvande.

Den 27 april 1916 öfverlemnade Lärarekollegiet åt ett 
utskott bestående af afdelningsföreståndarena med professor 
Nyström som ordförande att till Lärarekollegiet inkomma med 
förslag till fördelning af stipendierna ur de donerade fonderna.

Den 18 maj 1916 uppdrog Lärarekollegiet åt ett utskott, 
bestående af afdelningsföreståndarena jämte rektorn att 
till Lärarekollegiet inkomma med förslag beträffande de 
åtgärder som från kollegiets sida bör vidtagas med anledning 
af Kejserliga Senatens på grund af Lärarekollegiets framställ
ning af den 13 april 1916 fattade beslut att tillsvidare högst 
125 nya studerande årligen skola intagas till högskolan.

Samma dag öfverlemnade Lärarekollegiet åt professorerna 
Holmberg, Tarjanne och Ahlfors att inkomma med utlåtande 
beträffande ett af särskilda studerande vid högskolan in- 
lemnadt förslag till ändring af § 44 i de för högskolan år 1908 
fastställda statuterna.

För Tekniska högskolan minskadt anslag.

Jämhkt Handels- och Industriexpeditionens skrifvelse 
af den 7 september 1915 har Hans Majestät Kejsaren vid
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underdånig föredragning den 2 september täcEts i Nåder 
förordna att det enligt Tekniska högskolans den 2 april 1908 
Nådigst fastställda stat beviljade årliga anslaget af 12,000 
mark för Tekniska högskolans bibliotek från och med år 
1915 indrages och för sagda ändamål upptages ett anslag 
af 6,000 mark om året räknadt från och med år 1915.

För Tekniska högskolan beviljade anslag.

Jämlikt Handels- och Industriexpeditionens skrifvelse 
af den 7 december 1915 beviljade Kejserliga Senaten samma 
dag på framställning af Rektor ett tillskott af sextusen 
mark för kalenderåret 1915 till Tekniska högskolans anslag 
för värme och belysning.

Jämlikt Handels- och Industriexpeditionens skrif velse 
af den 25 januari 1916 beviljade Kejserliga Senaten sagda 
dag ett årligt tillskottsanslag af 1,200 mark åt extra läraren 
i ryska språket vid Tekniska högskolan som ersättning för 
ökad undervisningsskyldighet.

Jämlikt Handels- och Industriexpeditionens skrifvelse 
af den 9 maj 1916 fann Kejserliga Senaten sagda dag godt 
berättiga Lärarekollegiet att under läseåret 1916—1917 an
vända det å stat upptagna arvodet för e. o. lektorstj änsten i 
skeppsbyggnad, för aflönande af ingeniören Hjalmar H glan
der, som antagits till tillfällig lärare vid högskolan i ämnet 
skeppsbyggnad.

Jämlikt Handels- och Industriexpeditionens tvänne sär
skilda bref af den 16 maj 1916 beviljade Kejserliga Senaten 
sagda dag 12,000 mark för komplettering af centralvärme- 
ledningen uti Tekniska högskolans hufvudbyggnad samt ett 
årligt anslag om 2,000 mark för anställande af en extra lä
rare i botanik vid högskolans landtmäteriafdelning.

Ur högskolans skolkassa beviljade anslag.

Den 30 september 1915 beviljade Lärarekollegiet ett 
tillskottsanslag om 150 mark åt assistenten i kemi såsom 
ersättning för ökadt arbetet under höstterminen.



— 32 -

Samma dag beslöt Lärarekollegiet att för inköp af 30 
ritpulpeter bevilja högst 1,100 mark; för inköp afen autogen 
svetsningsapparat för undervisningen i mekanisk teknologi 
ett anslag om 1,500 mark samt 600 mark för aflönande af 
en extra assistent i maskinritning under höstterminen 1915.

Den 7 oktober 1915 beslöt Lärarekollegiet att för af
lönande af en extra assistent i kvantitativ analys för höst
terminen 1915 bevilja 750 mark. Därjämte beslöt Lärare
kollegiet att på grund af det stora antalet deltagare i öfnin- 
garne hörande till ämnet mineralogi och geologi öfningstim- 
marnas antal skulle fördubblas samt att till betäckande af 
härigenom uppkomna kostnader 800 mark skulle utgifvas 
ur skolkassan.

Samma dag beviljade Lärarekollegiet ett understöd om 
1,500 mark åt ingeniören R. H. Roschier för fortsättande 
af de undersökningar om ozonets inverkan på olika terpener 
han redan tidigare påbegynnt.

För bekostande af öfversättning från finskan till svenskan 
af en del af ansökningshandlingarna till professorstj änsten 
i brobyggnad och byggnadskonstruktionernas statik be
viljade Lärarekollegiet nödiga medel ur skolkassan att ut
betalas efter behof.

Såsom tillskottsanslag för tryckningen af text till en af 
professor Holmberg utgifven samling skizzer öfver Järnvägs- 
öfverbyggnad I beviljade Lärarekollegiet den 9 december 
1915 en summa af Fmk 309: 21, h var jämte Lärarekollegiet 
bestämde att sagda samling, hvars tryckning bekostats af 
Lärarekollegiet, skulle försäljas åt vid högskolan inskrifna 
studerande till ett pris af Fmk 2: 50 per exemplar. Där
jämte beslöt Lärarekollegiet att med 2,000 mark bidraga 
till tryckningskostnaderna af en andra del skizzer för under
visningen i järnvägsbyggnad.

Samma dag beslöt Lärarekollegiet ytterligare att af 
skolkassans medel utanordna Fmk 1,850: 60 för tryckning 
af ett af professor Holmberg utgifvet arbete: »Järnvägsräler 
använda i Finland under åren 1862—1912», hvarjämte Lärare
kollegiet dessutom beslöt att såsom författarehonorar för
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sagda arbetet tilldela professor Holmberg Fmk 2,500: — 
med villkor att professor Holmberg för studerandes vid 
högskolan räkning reserverar 125 exemplar, hvilka till dem 
skola försäljas till ett pris af 5 mark exemplaret, hvilket 
beslut jämlikt § 71 uti högskolans statuter öfverlemnades 
till Handels- och Industriexpeditionen i och för stadfästelse. 
Den 14 januari 1916 meddelades Lärarekollegiet att ofvan- 
nämnda beslut i alla delar godkänts.

Den 27 januari 1916 beslöt Lärarekollegiet att för af- 
lönande af två extra assistenter å kemiafdelningen under 
vårterminen 1916 bevilja sammanlagdt Fmk. 1,500: —. 
Dessutom beslöt Lärarekollegiet att såsom tillskottsarvode 
åt assistenterna i mineralogi och geologi under vårterminen 
1916 utgifva inalles 400 mark.

För att såsom belöningar tilldelas åt studerande å arki- 
tekturafdelningen för af dem verkställda uppmätningar af 
äldre byggnader i landet beslöt Lärarekollegiet den 3 februari 
1916 utgifva under året 1916 en summa stor 850 mark.

Den 17 februari 1916 beviljade Lärarekollegiet ett under
stöd om 1,000 mark åt Polyteknikernas Gymnastik- och 
Idrottsförening, samt den 9 mars ett anslag om 400 mark åt 
Tekniska högskolans Studentförenings arbetskomité såsom bi
drag för utgifvande af en broschyr om studerandenas arbets- 
praktik och andra i sammanhang härmed stående frågor.

Samma dag beslöt Lärarekollegiet ytterligare utanordna 
Fmk 468: 18 åt allmänna af delningens afdelningskollegium 
för bekostande af ett antal mallritningar, afsedda att an
vändas vid undervisningen i fack- och frihandsritning.

Den 18 maj 1916 beslöt Lärarekollegiet utanordna åt 
extra läraren i mineralogi och geologi vid Tekniska högskolan, 
dr. B. Frosterus 2,500 mark såsom bidrag till betäckande af 
tryckningskostnaderna för ett af honom utgifvet arbete om 
tekniskt viktiga mineral med vilkor att af sagda arbete 300 
exemplar försäljas till nedsatt pris åt studerande vid hög
skolan.

Samma dag beslöt Lärarekollegiet att af arkitekten 
Carolus Lindberg för en summa af 1,500 mark inköpa en
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samling ritningar hänförande sig till gammal finsk byggnads
konst, hvilken samling skulle tillfalla arkitekturafdelningen.

Ändring af Tekniska högskolans stadgar.

Uti N:o 25 af Finlands Författningssamling för år 1916 
finnes intagen nedananförda Nådiga förordning angående 
ändring af § 42 och upphäfvande af § 69 i de år 1908 fast
ställda stadgarna för Tekniska högskolan i Finland. Ifråga
varande förändring har fastställts på underdånig fram
ställning af Kejserliga Senaten, som ej satt Lärarekollegiet 
i tillfälle att yttra sig i saken.

Nådig förordning
angående ändring af § 42 och upphäfvande af § 69 i stadgarna 

för Tekniska högskolan i Finland.
Gifven i Tsarskoje Selo. den 26 mars (8 april) 1916.

Hans Majestät Kejsaren har, på underdånig framställning 
af Kejserliga Senaten för Finland, under sin vistelse i Tsars
koje Selo den 26 mars (8 april) 1916 täckts i Nåder fastställa 
följande förordning angående ändring af § 42 och upphäf
vande af § 69 i stadgarna för Tekniska högskolan i Finland.

§ 1-

§ 42 uti Nådiga förordningen af den 20 mars (2 april) 1908, 
innefattande stadgar för Tekniska högskolan i Finland, skall 
erhålla följande förändrade lydelse: »Studerande äger vid 
inskrifningen erlägga en studieafgift af sextio mark i ter
minen, hvilken afgift dock i händelse undervisningen begagnas 
under färre än tio timmar i veckan, kan minskas till fem 
mark för hvarje veckotimme. Studieafgiften tillfaller i sin 
helhet statsfonden.

Befrielse från studieafgifts erläggande kan lärarekollegium 
bevilja studerande som företer behörigt intyg öfver synnerlig



— 35 -

medellöshet och ådagalagt berömlig flit samt med framgång 
bedrifvit sina studier; i betraktande af sistsagda bestämning 
meddelas befrielse från studieafgiften icke för de två första 
terminerna af vistelsen vid högskolan. Hela antalet stude
rande, som åtnjuta befrielse från studieafgiftens erläggande, 
må icke öfverstiga 10 % af hela antalet vid högskolan under 
terminen inskrifna studerande.

Ansökan om befrielse från studieafgift bör inlämnas vid 
inskrifningen; afslås ansökningen, skall afgiften erläggas 
inom tre veckor efter delfåendet af lärarekollegiets beslut.»

§ 2.

§ 69 uti ofvannämnda Nådiga förordning upphäfves.

§ 3.
Denna förordning skall träda i kraft från början af första 

terminen af läseåret 1916—1917.

Minister Statssekreterare W. Markoff.

Begränsning af antalet nyinskrifna studerande.

Under de sju första åren efter Polytekniska institutets 
omändring till Tekniska högskolan anmälde sig årligen 120 
à 130 studenter till inskrifning vid högskolan, medan hela 
antalet studerande uppgick till i medeltal om året.

Detta motsvarade äfven ungefär det största antal elever, 
som utan alltför stora svårigheter kunde beredas nödiga 
platser i ritsalar och laboratorier. Senaste höst steg emellertid 
de nyinskrifnes antal alldeles plötsligt till ej mindre än 172 
medan totalantalet studerande samtidigt uppgick till 592, 
hvärigenom betydande svårigheter uppstodo vid beredande 
af arbetsplatser åt alla inskrifna. Då det dessutom förefanns 
en möjlighet att äfven instundande läseår ett lika stort antal 
studenter skulle söka sig inträde till högskolan, hvarvid det 
skulle blifva omöjligt att placera alla dessa studerande inom



- 36 -

högskolans nuvarande lokaliteter beslöt Lärarekollegiet hos 
Senaten anhålla om rättighet att begränsa antalet af de nya 
studerande, som årligen intagas, till 125. Skulle flere än 125 
studenter söka inträde till högskolan borde, enligt Lärare
kollegiets förslag, vid invalet hänsyn tagas till sökandenas 
allmänna förkunskaper särskildt i de matematiska ämnena 
samt till eventuelt förvärfvad arbetspraktik. Därjämte 
skulle af sökandena till arkitekturafdelningen fordras fär
dighet i teckning.

Jämlikt Handels- och Industriexpeditionens här nedan 
intagna skrifvelse fann Kejserliga Senaten godt bifalla till 
framställningen i fråga med villkor att vid intagning af nya 
studerande i främsta rummet afseende fästes vid förvärfvad 
arbetspraktik samt därefter vid allmänna förkunskaper 
särskildt i de matematiska ämnena, äfvensom, beträffande 
arkitekturstuderandena, vid färdighet i teckning.

HANDELS- OCH INDUSTRIEXPEDITIONEN 

I

KEJSERLIGA SENATEN
FÖR

FINLAND.

Helsingfors, den 9 maj 1916. 

N:o 2883.

Till Lärarekollegiet vid Tek
niska högskolan.

Uti skrifvelse af den 13 nyssvikne april, N:o 67, har 
Lärarekollegiet, i anseende därtill att de studerandes antal 
vid högskolan ökats under de senaste 10 åren med inemot 
70 %, medan någon nämnvärd ökning af utrymmet under 
sagda tid icke egt rum, till följd hvaraf högskolans korridorer 
och till och med festsalen måstat apteras till ritsalar, hem
ställt om tillstånd till vidtagande af sådan begränsning, att 
antalet af de nya studerande, som årligen intagas, måtte 
tillsvidare och intill dess de för högskolan planerade tekniska 
laboratorierna, hvilka äfven skola inrymma öfningsskolor,.
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blifvit uppförda och det kemiska laboratoriet utvidgadt, 
fastställas till 125.

Vid af ärendet denna dag skedd föredragning har Kejser
liga Senaten funnit godt bifalla till framställningen ifråga, 
med villkor att vid intagning af nya studerande i främsta 
rummet fästes afseende vid förvärfvad arbetspraktik samt 
därefter vid allmänna förkunskaper särskildt i de matematiska 
ämnena äfvensom, beträffande arkitekturstuderande, vid 
färdighet i teckning. Hvilket Handels- och Industriexpedi
tionen, enhgt Kejserliga Senatens beslut, får Lärarekollegiet 
till kännedom samt iakttagande härigenom meddela.

P. Kraatz.

Valter Nordlund.

Exkursioner.

Under det gångna året hafva följande exkursioner till 
industriella inrättningar och andra för studerandena läro
rika anläggningar företagtis, nämligen:

den 27—28 september 1915 med 9 studerande å landt- 
mäteriafdelningen till Nurmijärvi under ledning af professor 
Piponius och extra läraren, forstmästar Tötterman;

den 25—28 november 1916 med 40 studerande å maskin- 
ingeniörafdelningen till Åbo under ledning af t. f. professor 
Kyrklund och assistenten Strömmer;

den 27 februari—-1 mars 1916 med 13 studerande å 
maskiningeniörafdelningen till Ingerois under ledning af 
professor Albrecht;

den 6 april 1916 med 25 studerande å kemi- och maskin- 
ingeniörsafdelningama till Forssa under ledning af profes
sorerna Hirn och Gardberg;

den 17—20 april 1916 med 36 studerande vid maskin
ingeniörafdelningen till Уагкаш under ledning af professor 
Albrecht, t. f. professor Kyrklund samt assistenten Strömmer 

den 18 april 1916 med 27 studerande å kemiafdelningen 
till Hyvinge under ledning af professorerna Hirn och Gardberg.
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den 5—6 maj 1916 med 33 studerande å maskiningeniör- 
och kemiafdelningarna till Fiskars A. B. under ledning af 
e. o. lektom Asehan.

den 31 maj—18 juni med 8 studerande å arkitektur- 
afdelningen till Abo under ledning af professor Nyström 
jämte assistenten Borg.

Fordringar.

Under läseåret har högskolan haft nöjet emottaga följande
föräringar:
af Foreningsbanken i Helsingfors: ett ornamentalt järngaller;
af öfveringeniör O. Fr. Nyberg, Helsingfors: en samling foto

grafier af Torneå banans broar samt en samling foto
grafier af Bolckow Vaughan & C:os valsverk för järn- 
vägsräler:

af Finska Byggmästareförbundet, Helsingfors: en serie af 
förbundets utgifna hjälpredor (apuneuvoja) för ordnande 
af byggnadsbokföringen;

af Tammerfors Linne- och Jem- Manufaktur Aktie-Bolaget 
i Tammerfors: en samling ritningar och fotografier af 
olika maskiner;

af professor Hj. Tallqvist, Helsingfors: ett antal exemplar 
af hans »Minnestal öfver Professor Karl Fredrik Slotte», 
hållet vid Finska Vetenskapssocietetens års- och högtids
dag den 29 april 1915.

af baningeniören af första klassen, O. A. Orrman, Helsing
fors: tvänne prof utvisande olikartade konstruktionsfält 
af smidj ärnsfönsterramar;
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AFLAGDA EXAMINA VID TEKNISKA HÖGSKOLAN
I FINLAND.

Arbetsåret 1915—loie.

Diplom öfver af lagd Arkitektexamen har utfärdats: 

Arkitekturafdelningen:

För studerandena:
Björk, Lauri. Med utmärkelse.
Bryggman, Erik William.
Ekelund, Georg Hilding. Med utmärkelse.
Ekman, Aarre August.
Finell, Herman Mathias.
Finnilä, Runar Valfrid.
Gripenberg, Ole.
Helenius, Arthur Vilhelm Alexander.
Kuhlefelt, Eva.
Kuhlefelt, Sven.
Lindqvist, Margaretha.
Schultz, Karl Sigurd.
Sjöholm, Uno Alexander.

Diplom öfver aflagd Ingeniörexamen har utfärdats.

Ingeniörafdelningen:

Väg- och vattenbyggnad:
För studerandena:
Arvonen, Lauri Johannes. Med utmärkelse.
Carlsson, Noak Wilhelm.
Eriksson, Evert Leonard.
Eriksson, Erik Ruben.
Gefvert, Hugo Rolf.
Jokela, Väinö Iisakki.
Karlsson, Toivo Alexander.
Olsson, Kaarlo Armas.
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Landtbruk:
För studeranden:
Kokkonen, Petter.

Maskini ngeniörafdeln ingen 

Maskinbyggnad :
För studerandena:
Dahlström, Karl Walter Arvid.
Ekman, Edvin Evert.
Gammel, Johannes Axel.
Granlund, Julius Leonard.
Granfelt, Elis Edvard.
Kahma, Arvo Ilmari.
Malm, Gustaf Alfons Justus.
Mustelin, Bruno Magnus.
Nyholm, Ilmari Anian.
Pettersson, Karl Adolf Wladimir.
Petäjä, Juho Mauno.
Qveflander, Brynolf Lennart.
Rantama, Matti Vilho.
Stauffer, Artur.
Sten, Artur Vilhelm.
Storgårds, Verner.
Tikkanen, Urho Robert.
Wahlforss, Emil Wilhelm.
Virtanen, Lauri Jaakko.

Elektroteknik:
För studerandena:
Flinck, Edvard Jakob Emanuel.
Henriksson, Allan Wilhelm.
Levon, Martti Albert.
Vinter, Juho Viktor.



— 41 —

Fabriksindustri :
För studerandena:
Johnsson, Johannes Harald.
Jyrkänkoski, Tauno Fredrik Rainer. 
Pietiläinen, Toivo August.
Roos, Aale Mikael.

Kemiska afdelningen:

För studerandena:

Andelin, Anton Eric.
Forsström, Karl Harald.
Franck, Kurt Harald.
Ståhlberg, Kaarlo. Med utmärkelse.
Talvitie, Yrjö Juho.
Westerholm, Frans William.
Willberg, Lars Bertel.

Diplom öfver aflagd Landtmätarexamen har utfärdats. 

Landtmäteriafdeln ingen:

För studerandena:
Jylhä, Kaarle August.
Lehtinen, Martti Johannes.
Niemelä, Anton.

Betyg öfver diplomexamens förra eller allmänna del 
har utfärdats:

Arkitekturafdelningen:

För studerandena:
Airaksinen, I. L.
Arokallio, Elsa.
Aspelin, H. G.
Elovaara, T. E.

3010—16. ti
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Klami, A.
Könönen, K. M.
Marsia, Aino Maria.
Nyyssönen, Sylvi Siviä.
Rytkönen, Kerttu Mimmi.
Siira, E. I.
Vaskinen, А. V.
Veijola, K. E. I.
Wigström, G. A.
Väänänen, E. A.

Ingeniörafdelningen
Väg- och vattenbyggnad:
För studerandena:

' Alén, O. E.
Björklund, G.
Durchman, Å. R. L.
Hovinen, P.
Järvilehto, E. J.
Laine, A.
Laitinen, O.
Nykänen, M.
Oksanen, Y. A.
Peltonen, E. J.
Rantanen, A. J.
Reinikainen, A. W.
Rosendal, L. J.
Spolander, A.
Suhonen, L. J.
Teiskonlahti, V. G.
Wahrman, U. E.
Westenberg, L. M.

Landtbruk:
För studeranden:
Puhtila, N. V. R.
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Maskiningeniör a f d e 1 n i n g e n

Maskinbyggnad :
För studerandena:
Albrecht, U. E.
Cabell, S. R..
Carpelan, B. Hj., Friherre.
Flemming, O. E.
Hallamaa, R.
Heikuri, A. R.
Heinonen, N. A.
Herckman, I. A.
Johansson, B. Hj.
Lahtinen, I. J.
Leppänen, O. A.
Lönnqvist, L. S.
Mankki, Ts. V.
Mäkeläinen, K. J. P.
Niemistö, V. J.
Nylund, K. B.
Prytz, L. A.
Puhakka, L. I.
Pöysälä, U. V.
Salonen, T. W.
Skogström, A. E.
Toijala, U. E.
Tornberg, J.
Weber, Å. F. L. .
Öhman, T.

Elektroteknik:
För studerandena:
Alanco, K. R. L.
Anttila, A. J.
Arvola, J. K.
Ekström, J. H.
Erkkilä, E. E.
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Gustafsson, В. M. 
Huttunen, E. 
Härkönen, E.
Höcker stedt, G. L 
Inkinen, M.
Keskitalo, V. I. 
Kranck, O. T. 
Kyander, A. B. 
Leinonen, J. A. 
Liimatainen, V. J. S. 
Nylund, O. R. 
Oksanen, V. A. 
Pomoell, H. V. F. 
Rehnberg, O. T. 
Wallgren, H.
Virtanen, N.

Fabriksindustri :
För studerandena: 
Aho, H. T.
Anttila, J. E. W. 
Donner, V. O. J. 
Kuusela, V. J. 
Levander, A. U. 
Länkelä, V. U. 
Mattlar, U. A.
Oksala, K. M.1) 
Pitkänen, E. J. 
Pulkkinen, A. V. 
Säilä, A. S. 
Teräväinen, V. 
Vuorinen, V. I.

*) Äfven i maskinbyggnad.
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Kemiska afdeln i ngen:

För studerandena:
Ahlström, H.
Ahola, K. E.
Aulanko, F. L.
Fogelberg, P. H.
Forsblom, E. M.
Hjelt P. O. I.
Kärki, V. H.
Laine, K. V.
Laurent, S. A.
Mikkola, M. G.
Schultz, T. M. A.
Sirén, E. A.
Tollander, T.
Wahljorss, E. A.

Landtmäteriafdelningen:
För studerandena:

Appelberg, Th. S.
Hoikka, E. J.
Lang, L. J.

Stipendier och belöningar.

Ur det å Tekniska högskolans stat upptagna anslaget för 
understöd för utfärdandet af vetenskapliga arbeten beviljade 
Lärarekollegiet den 30 september 1915 följande två stipendier:

åt ingeniören, dr. J. Vuorinen Fmk 3,000: — för fort
sättande af de undersökningar af i Finland förekommande 
sällsynta mineral dr. Vuorinen med af Lärarekollegiet tidi
gare beviljadt understöd påbörjade redan år 1914;

åt filosofie dr. S. Kilpi Fmk 2,000: — för undersökning 
af särskilda organiska syrors förhållande vid elektrolys.

Samma dag beviljade Lärarekollegiet ur makarna Hallon
blads stipendiifond Fmk 2,000: — åt arkitekten Carolus



Lindberg för fortsättande af de af honom påbörjade under
sökningarna om tegelmaterialets användning i Finland under 
medeltiden.

Den 25 maj 1916 utdelade Lärarekollegiet i samråd med 
ingeniörerna W. Tammenoksa och A. Palmberg ett stipen
dium stort 3,000 mark ur August Palmbergs stipendiifond 
åt ingeniören Yrjö Talvitie för studium af fabrikationen af 
konst silke ur cellulosa samt af möjligheterna för framstäl
lande af andra billiga fiberämnen.

Därjämte har Lärarekollegiet under läseåret af de done
rade fondernas räntemedel tilldelat nedanuppräknade stude
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rande följande stipendier.
Fond. Studerandenas namn. Mark.

Sanmarks Jusélius, H................................. 600: —
» Kyykoski, 0.............................. 600: —

Alexander II:s Pettersson, A............................ 500: —
Wredes Stenius, B.................................... 500: —
Hallonblads Petäjä, J. M............................... 500: —

» Härkönen, E............................... 500: —
Palméns Peltonen, U. P......................... 300: —

» Jylhä, K. A.............................. 300: —
» Karvonen, K.............................. 300: —
» Taivainen, R.............................. 300: —

Brehmers Hollo, W. A............................... 300: —
» Sutinen, E. J............................. 300: —
» Liljestrand, H. E..................... 300: —
» Johansson, T. E....................... 300: —
» Railo, Y...................................... 300: —
» Andelin, M. G........................... 300: —

Lundgrens Forsström, H............................. 200: —
» Lehtinen, M............................... 200: —

Cygnaeii Sarvela, A................................... 125: —
» Korhonen, J.............................. 125: —

Lindelöf s Schalin, S. R............................. 150: —

Såsom uppmuntran för väl utförda elevarbeten, särskildt 
diplomarbeten, samt såsom belöning för af studerande å
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arkitekturafdelningen utförda mätningar af gamla finska 
kyrkor och andra historiska byggnader i landet har Lärare
kollegiet ytterligare ur skolkassan tilldelat följande stude
rande nedan anförda belopp:

Arkitekturafdelningen :
Wahlroos, G............................................ 50 mark
Kuhlefelt, S............................................ 50 »
Nohrström, H. L.................................. 50 »
Sjöholm, U. A....................................... 150 »
Lindqvist, M.......................................... 75 »
Finell, H. M........................................... 50 »
Ekman, A. A......................................... 50 »
Helenius, A. W. A............................... 50 »
Sutinen, E. 1......................................... 50 »

Maskiningeniöraf delningen :
Granfelt, E. E........................................ 75 mark
Petäjä, J. M........................................... 75 »
Tikkanen, U. R..................................... 75 »
Storgårds, V........................................... 75 »
Ekman, E................................................ 75 »
Stauffer, A.............................................. 75 »
Levon, M. A.......................................... 75 »

Befrielse från erläggande af studieafgifter.
I enlighet med § 42 uti de för Tekniska högskolan år 

1908 i nåder fastställda statuterna befriade Lärarekollegiet 
senaste hösttermin 75 studerande samt under vårterminen 
74 studerande från erläggande af den del af studieafgifterna, 
som öfverstiger den för alla studerande obligatoriska afgiften 
af 10 mark. Under samma terminer voro vid högskolan in- 
skrifna 592 resp. 527 studerande, hvadan antalet studerande, 
som af ofvan anfördt sätt erhållit Undring i studieafgifternas 
erläggande, uppgick under de olika terminerna till 12.7 % 
resp. 14 % af hela elevkåren.
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Lärares publikationer och verksamhet utom högskolan.

Ehuru verksamheten vid högskolan icke lemnar lärarena 
mycken tid öfrig för egna arbeten hafva dock ett antal lärare 
jämväl detta läseår dels utgifvit läroböcker och vetenskapliga 
publikationer, dels såsom sakkunnige tagit del i utförandet 
af större tekniska arbeten. Därjämte hafva några af lärarena 
såsom kommunens förtroendemän varit i tillfälle att använda 
sina kunskaper och sin begåfning till samhällets bästa.

Det är emellertid omöjligt att erhålla en tillförlitlig bild 
af omfånget af denna verksamhet utanför högskolan, då 
vederbörande lärare i allmänhet ej inlämna uppgifter härom. 
För senaste läseår har sålunda lemnats blott följande med
delanden:

Professor E. A. Piponius har på grund af Kejserliga 
Senatens för Finland förordnande fortfarande varit medlem 
uti den komité, som har att uppgöra förslag till administra
tiva skiftesförordningar. Därjämte har professorn författat 
ett flertal uppsatser för »Tietosanakirja».

T. f. professor Hugo Karsten har pubhcerat följande upp
satser:

»Sur Vinfluence de la couleur sur le pouvoir du sol d’absorber 
et d emettre les rayons calorifiques. Travaux de la Station 
agronomique centrale en Finlande. 1916». samt »Värmeom
sättningen i 1er- och sandblandad kärrjord» som ingått uti 
Agrikultur-ekonomiska Försöksanstaltens årsbok 1916.

Biblioteket.
Under det gångna läseåret har biblioteket haft att kämpa 

med samma svårigheter som under det föregående året, i 
det anskaffningen af ny teknisk litteratur varit nästan omöj
liggjord genom det pågående kriget. Bokbeståndet har där
för ökats med endats 468 volymer h var jämte tillkommit 
ytterligare 201 volymer tidskrifter. Antalet boklån har under 
läseåret uppgått till c:a 3,000, hvari dock icke inberäknats 
de lån som utgöra en förlängning af tidigare beviljade.



49 —

Materialprofningsamtalten.
Under tiden 1 juni 1915 till 31 maj 1916 hafva i den med 

Tekniska högskolan förenade Material-prof ning sanstalten ut
förts följande prof:

Första sektionen:
Antal Antal 

uppdrag. prof.

Enkla dragprof med järn-, stål-, tackjärns-,
brons- och messingstaf var....................... 111 674

Dragprof med i ändarna tillplattade, hela t ubrör 18 173
Dragprof med remmar ......................................... 2 2

» » ståltrådslinor och kablar............  5 6
» » tross................................................. 1 2
» » järntråd.......................................... 1 3
» » förzi nkad plåt................................ 1 2

Böjningsprof med tackj ämsstafvar............ 1 1
Drag-, fall- och hårdhetsförsök med tackjäms-

stafvar........................................................... 4 26
Drag-, böjnings- och vridningsprof med järntråd 1 3
Undersökning af draghållfasthet och fiberbe

skaffenhet å väfnader............................. 1 2
Undersökning af vällbarhet och kemisk samman

sättning hos järn...................................... 1 1
Undersökning af härdbarhet och kemisk sam

mansättning hos järn ..................................... 2 3
Undersökning af drag- och böj ningshållfasthet

samt kemisk sammansättning hos järn ... 1 1
Kemisk undersökning af malmer, metaller och

legeringar ..................................  46_____ 67
Summa 196 966

Andra sektionen:
Antal

uppdrag.

Undersökningar af cement  ..................................... 38
» » tegel.................................................... 7

8010-16. 7
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Antal

uppdrag.

Undersökningen af asfalt ............................................... 1
» » oljor ................................................. 5
» » terpentin ........................   2
» » beton ...................  14
» » brännmaterial................................ 13
» » färger............................................... 21
» » murbruk............................  1
» » benzin och benzinpreparat.... 32
» » läder................................................. 2
» » glycerin .......................................... 2
» » isoleringsmassa............................. 1
» » garfextrakt .................................. 4
» » smergelsurrogat............................. 1
» » leror ................................................. 1
» » kvarts............................................... 2
» » vaselin ............................................ 2
» » vatten.............................................. 1
» » såpa ................................................. 4

Summa 154

Tredje sektionen:
Fullständig undersökning af officielt papper: 

från Tervakoski pappersbruk:
Antal

uppdrag.

stämpelpapper................................................................. 3
officielt papper N:o 1 .................................................... 6

» » N:o 2 .................................................... 50
» » N:o 3.................................................... 26

Af privata personer lemnade uppdrag:
undersökning af hållfasthetsegenskaperna m. m. 

hos diverse papperssorter....... ............................ 20
Summa 105
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Donerade fondernas tillgångar den 31 december 1915.

Gustafva Lovisa Lundgrens understöds-
fond........................................................ Fmk 10,498: 61

Polytekniska institutets stipendiifond ... » 7,818: 79
Gustaf Cygnaeus’ stipendiifond.................. » 4,484:47
Endre Lekves understödsfond............... » 4,389: 89
Frans Sjöströms resestipendiifond ............... » 27,845: 08
J. Th. Palmens stipendiifond ....................... » 22,770: 39
Fonden för underhåll af A. O. Saelans

graf ................................................................... » 658: 49
C. G. Sanmarks stipendiifond............... » 52,871: 47
Tekniska vetenskapernas stipendiifond .. » 36,923: 56
Friherre Alexander Wredes stipendiifond » 11,184:55
Kejsar Alexander ILs fond................... » 11,001: 46
Finska Militärens officersbiblioteksfond .. » 2,966: 86
Tölö Sockerbruks Aktiebolags stipendii

fond ..................................................................  » 23,740: 52
Makarna Herman och Elisabeth Hallon

blads stipendiifond.............................. » 55,951: 49
Leo Lindelöfs stipendiifond................... » 3,201: 24
Kapten Joseph Brehmers studiefond åren

1857—1862 .................................................. » 32,144:08
August Palmbergs stipendiifond................. » 52,012: 44

Summa Fmk 360,463: 39

Helsingfors i Juli 1916.

K. Axel Ahlfors.
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Åhörare 1 •1

Utdelade stipendier och 
understöd

Stipendier åt studerande och 
unga tekniker 7,000 mk.
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