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Lärarepersonal:

A. Äldre lärare.
Ernst Qvist, ingeniör, direktor; lärare i kemisk teknologi.
Rudolf Kolster, ingeniör, prodirektor; lärare i maskin- 

byggnad och teoretisk maskinlära.
Henrik Pantsar, fys. math, magister; lärare i matematik.
Karl Leonard Lindeberg,- fys. math, kand., kansliråd; 

lärare i teoretisk mekanik.
Endre Lekve, ingeniör; lärare i ingeniörvetenskap (bro-, 

väg- och vattenbyggnad).
Conrad Reuter, ingeniör; lärare i praktisk geometri.
Frans Anatolius Sjöström, arkitekt; lärare i arkitektur 

(formlära och ornamentik).
Henrik Alfred Wahlforss, filos, licentiat; lärare i all

män kemi.
Läraretjensten i allmän och tillämpad fysik vakant; bestri

des af prof. A. F. Sundell (allmän fysik) och ingeniör 
E. Neovius (tillämpad fysik).

B. Yngre lärare.
Edvard Neovius, ingeniör; lärare i deskriptiv och pro- 

jektivisk geometri äfvensom analytisk geometri.
Michael Strukl, ingeniör; lärare i grafisk statik och in

geniörvetenskap (jemvägsbyggnad).
Max Seiling, ingeniör; lärare i mekanisk teknologi, allmän 

maskinlära och maskinbyggnad.
Karl Gustaf Nyström, arkitekt; lärare i byggnadskon- 

struktionslära samt frihandsteckning och linearritning.

C. Extra lärare.
Carl Sjöstrand, skulptör; lärare i figurteckning och mo

dellering.



Carl Probus Solitander, filos, mag., bergsingeniör; lä
rare i mineralogi och geognosi samt metallurgi.

Jac. Ahrenberg, arkitekt; lärare i konsthistoria.
Herman Paul, lektor; lärare i tyska språket.
Grefve Alexander Cronhjelm, lärare i ryska språket.
August Furubjeim, språklärare; lärare i engelska språket.
Jean Baptiste Corbel, lärare i franska språket.
Otto G. af Schultén, juris utriusque kandidat; lärare i 

nationalekonomi och industriel lagstiftning.
Johannes Jernström, agronom; lärare i agronomi och 

skogshushållning.
Jakob Sjölin, ingeniör vid öfverstyrelsen för landtmäteriet; 

lärare i landtmäteriförfattningar.
Frans Viktor Heikel, öfverlärare i gymnastik vid Uni

versitetet; lärare i gymnastik.
Nils Kiljander, lärare i sång.

Sekreterare och ekonom: Edvard Wegelius, notarie vid 
skolöfverstyrelsen.



UNDERVISNINGSPROGRAM

POLYTEKNISKA INSTITUTET 1 FINLAND
under läseåret 1880—1881.

Faststäldt af Finansexpeditionen uti Kejserliga Senaten 
för Finland den 24 Maj 1880.

Matematik.
Magister Pantsar.

Kurs I. 3 t. i veckan. Obligat, för samtliga fack- 
afdelningar, lista årskursen.

Repetition af elementarmatematiken (aritmetik, alge
bra, planimetri, stereometri, trigonometri); högre algebra, 
sferisk trigonometri.

Kurs li. 5 t. i veckan. Obligat, för maskinbyg
gare och ingeniörer, 2:dra årskursen, samt under höst
terminen äfven för landtmätare, kemister och arkitek
ter, 2:dra årskursen.

Differentialräkning med en oberoende variabel jernte 
tillämpningar på analytiska geometrin ; Taylors serie ; maxima 
och minima; obestämda funktioners verkliga värden; inte- 
gralräkning med en oberoende variabel ; tillämpningar på 
plana geometrin.

Kurs 1П. 3 t. i veckan. Obligat, för maskin
byggare och ingeniörer, 3:dje årskursen.

Differential- och integralräkning med flere oberoende 
variabla jemte tillämpningar på rymd geometrin.

Första grunderna i differential eqvationers integrering.
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Analytisk Geometri.
Ingeniör Neovius.

5 t. i veckan. Obligat, för samtliga fackafdelningar, 
l:sta årskursen.

Under läseåret genomgås Lindelöfs hela lärobok i 
Analytisk geometri.

Fysik, (allmän).
Professor Sundell.

Kurs I. 4 t. i veckan. Obligat, för samtliga fack
afdelningar, Usta årskursen.

De vigtigaste principerna ur mekaniken; teorin för 
vågrörelsen; akustik; optik; läran om magnetismen, elek
triciteten och värmet. Det absoluta måttsystemet; lös
ning af fysikaliska räkneuppgifter; repetitioner.

Kurs IL 4 t. i veckan, fördelade på två eftermid
dagar. Obligat, för landtmätare, kemister, maskinbyggare 
och ingeniörer, 2:dra årskursen.

Föredrag om de vigtigaste qvantitativa bestämnin
gar i fysiken.

Laborationer, bestående af experiméntala studier af 
de vigtigaste fenomenerna, äfvensom af följande qvanti
tativa bestämningar: justering af längd- och rymdmått, 
vägning, justering af vigter, kroppars täthet, elasticitets 
modulen, pendelförsök, ljudets hastighet i olika gaser, 
fotometriska mätningar, brytnings exponenter och våg
längder, vinkelmätning med tub och skala, jordmagnetis
mens konstanter, elektromotoriska krafter och lednings- 
motstånd, termometerns fundamentalpunkter och kalibre
ring, specifikt värme, öfning i anställande af meteorolo
giska observationer.

Fysik, (tillämpad).
Ingeniör Neovius.

3 t. i veckan. Obligat, för maskinbyggare och in
geniörer, 4:de årskursen.
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A. Mekanisk värmeteori.
Inledning. Härledning af grundeqvationerna. Om

vändbara cirkelprocesser. Icke omvändbara processer. 
Permanenta gaser. Mariott’es och Gay-Lussae’s lag. 
De olika expansions kurvorna. Mättad vattenånga. Ga
sers och ångors utströmning. Öfverhettad vattenånga.

Tillämpningar af den mekaniska värmeteorin.
B. Uppvärmning af byggnader.
Olika sätt för byggnaders uppvärmning. Kakelug

nar. Uppvärmning med vattenånga. Uppvärmning med 
varm luft.

C. Ventilation af byggnader.
Den atmosferiska luftens sammansättning. Gasers 

diffusion. Den för ventilation erforderliga luftmängden. 
Allmänna reglor för luftens inledning och bortförande. 
Olika sätt för byggnaders ventilation.

Mekanik.
Kanslirådet Lindeberg.

Kurs I. 6 t. i veckan. Obligat, för kemister, ma
skinbyggare, ingeniörer och arkitekter, 2:dra årskursen.

Grunddragen af geometriska rörelseläran. Mekaniska 
grundbegreppen och grundprinciperna. Materiela punk
tens mekanik. Fasta kroppars dynamik. Grunddragen af 
elasticitets läran. Flytande kroppars statik och dynamik.

Kurs П. 4 t. i veckan. Obligat, för maskinbyggare 
och ingeniörer, 3:dje årskursen.

Elastiska kroppars statik och dynamik. Friktions- 
motståndet. Analytisk mekanik.

Deskriptiv Geometri.

Ingeniör Neovius.

Kurs I. Föredrag 2 t.; ritning 4 t. i veckan. 
Obligat, för samtliga fackafdelningar, Usta årskursen.
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A. Grundlagarne fór den ortogonala parallelprojek
tionen, dess transformation- och axonometrin.

Punkten, linien och planet^ lösning af dervid före
kommande problemer. Polyedrar, deras skärning med 
planer och genomträngning sinsemellan. Skuggkonstruk- 
tioner. Framställning af kristallformerna af det reguliera 
systemet.

.B. Om kroklinier och developpabla ytor.
Användning af Pliiekers formler. Beroendet emel

lan en kroklinie af dubbel krökning, dess afbildning och 
developpabla ytas trace. Cylindern och konen med der
tili hörande problemer och skuggkonstruktioner. Geode- 
tiska linier. Skruflinien såsom geod. linie på en rotations 
cylinder; dess developpabla ytas genomskärning med sig 
sjelf och med ett plan. Utbredning af developp. ytor med 
derpå befintliga kurvor i ett plan. Skärningen emellan 
tvänne koner; kurvans ordningstal; uppkomsten af dub
belpunkter och spetsar; undersökning af de fall, i hvilka 
kurvan sönderfaller antingen i 2 kägelsnitt eller i en rät 
linie och en kurva af 3:dje ordningen. Om de kubiska 
kägelsnitten och deras indelning: kubiska ellipsen, kub. 
hyperbeln, kub. hyperboliska parabeln och kub. parabeln.

G. Om rotationsytor.
Konstruktiva bestämningen och framställningen af 

rotationsytor genom axel och alstrande linie. ‘ Tangerande 
planer; normaler; skärning med planer och sinsemellan ; 
skuggkonstruktioner; intensitetslinier.

Kurs II. Föredrag 2 t; ritning 4 t. i veckan. 
Obligat, för maskinbyggare, ingeniörer och arkitekter, 
2:dra årskursen.

D. Centralprojektionen.
Bestämning af centrums läge till bildplanet genom 

hufvudpunkt och distanscirkel. Punkten, linien och pla
net jemte lösning af dervid förekommande problem. Trans
formation. Beroendet emellan ett plant system och dess 
afbildning. Dubbelförhållandet af punktrader, strål- och
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planknippen. Projekti viska rader och knippen i allmänt 
läge. Fyrhörningars och fyrsidingars harmoniska egen
skaper. Involutoriska rader, knippen och system. Upp
ställning af ett system i geometrin.

E. Kägelsnitten betraktade såsom projektioner af
en cirkel.

Cirkelns projektiviska egenskaper. Alstring af kä
gelsnitten genom projektiviska strålknippen och punktra
der; bestämning genom fem punkter eller fem tangenter. 
Kägelsnitt-knippen och skaror. Pascal’s och Brianchon’s 
satser jernte användningar. Enklaste behandlingen af fö
renade projektiviska samt involutoriska bilder. Teorin för 
pol och polar. Medelpunkten, konjugat diametrar, axlarne 
och brännpunkterna. Konstruktion af krökningscirkeln i 
en gifven punkt.

F. Centriska koUineationen af rymäsystemer såsom 
teori för modellering smetoden.

Utveckling af metoden. Reliefperspektivet och dess 
användning.

G. Om bugtiga ytor.
Tangenter, tangerande planer och normaler; hufvud- 

tangenter, hyperboliska, paraboliska och elliptiska punkter 
på en yta.

1) . Regelytorna af 2:dra graden ; deras alstring ge
nom projektiviska punktrader och planknippen. Skärning 
med en rät linie eller ett plan; tangerande planer genom 
en rät linie. Transversalerna till fyra räta linier. Kon
struktion af asymptot-konen och strup-ellipsen.

2) . Icke regelytorna af 2:dra graden. Pol och po
larplan. Diametrar, medelpunkt och diametralplan. Kon
struktion af axlarne och principal-diametralplanerna. 
Skärning med rät linie, plan och sinsemellan.

3) . Om regelytor i allmänhet. Alstring genom tre 
styrlinier; ordning och klass. Tre hufvudtyper med enk
lare exempel, såsom skrufytan, kvalfytan af ingången i 
det runda tornet, hvalfytan af den sneda genomgången.
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H. SkuggTí o n s truMio ner för såväl parallela sora 
centrala ljusstrålar.

Projektivisk Geometri.
(Läge Geometri)
Ingeniör Neovius.

Föredrag 2 t. i veckan under höstterminen. Obligat, 
för Ingeniörer, 3:dje årskursen.

A. Grundbegreppen och koordinaterm.
En af elementargeometrin oberoende begrundning af 

projektiviteten. Antalet elementer i bilderna af de fyra 
graderna. Imaginära elementerna af lista arten och de
ras framställning genom elliptiska involutioner. Projekti- 
viska koordinater.

B. Projektiviska bilderna af lista graden
Linier och ytor af Sidra graden. Polarteorin.
G. Projektiviska bilderna af 2:dra och 3:dje graden.

Praktisk Geometri.
Ingeniör Reuter.

Kurs I.
I. Mindre kursen. Under höstterminen anställas, 

så vidt görligt, praktiskt geodetiska öfningar på fältet 
Dertili hörande föredrag : 2 t. i veckan.

Ritning under hela läseårct: 2 t. i veckan.
Obligat, för maskinbyggare, 4:de årskursen, och ar

kitekter, 3:dje årskursen.
2. Allmänna kursen. Föredrag 3 t; ritning 6 t. i 

veckan, event, öfningar på fältet. Obligat för landtmä- 
tare, 2:dra årskursen, och ingeniörer, 3:dje årskursen.

Under första delen af höstterminen sammanfaller 
föredraget med mindre kursen.

Allmänna geografiska begrepp; förberedande lärosat
ser ur optiken, (katoptrik, dioptrik); Instrumentlära: de 
geodetiska instrumenternas teori, användning, profiling
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och justering. Mätningslära: Kurvstakning, (cirkel- och 
parabelkurvor); olika metoder för horizontalmätning af 
mindre jordsträckor medelst teodoliten, landtmätaretaflan, 
kompassen, mätkedjan, mätstänger, distansmätare m. m. 
Pothenots problem; vertikalmätningar, nivelleringsarbeten, 
ytmätning (polar- och linear-planimeter) ; teori för kart- 
och planritning; nivå-kurvor; Topografi.

Situationsritning; praktiska öfningar på fältet.
3. Specialkurs. Föredrag j ernte geodet, utarbetnin

gar och beräkningar 3 t.; ritning 5 t. i veckan, event, 
öfningar på fältet. Obligat, för landtmätare, 2:dra års
kursen.

Gränsreglerings- och egodelnings arbeten; utstak- 
ning af den ny indelta planen; nivåkartor; utarbetning af 
reglerings-, resp. planeringsforslag. Allmänna grunddrag 
ur läran om affattning af större jordsträckor, dervid före
kommande mätningar och beräkningar, använda instrument 
samt projektionsmetoder.

Situationsritning; praktiska öfningar på fältet.
Kurs II. Föredrag 2 t.; ritning 4 t. i veckan, event. 

Öfningar på fältet. Obligat, för ingeniörer; 4:de årskursen.
Beskrifning af större och komplicerade mätnings- 

instrument, skrufmikroskopet, tacheometer, normalmått, 
komparator, basapparater, heliotropen, barometer, härled
ning af barometerformeln, Strömqvadranten, Pitots rör; 
hydrometriska apparaten af Weltmann; affattning af större 
jordsträckor, jemte dervid förekommande paätuingar och 
beräkningar (basmätning, triangelmätning, excentrisk vin
kelmätning, koordinatberäkning); sferiska trigonometrins 
tillämpning; bestämning af en orts meridian och polhöjd; 
refraktion; feleliminerande metoder, praecisionsnivellement; 
stereografiska, orthografiska, koniska och cylindriska pro
jektioner; geodesiens historia och litteratur; geodetiska 
utarbetningar och beräkningar.

Situationsritning; praktiska öfningar på fältet.
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Kemi.
Doktor Wahlforss.

Kurs I. Oorganisk kemi. 6 t. i veckan. Obligat, 
för samtliga fackafdeiningar, l:sta årskursen.

De allmännaste läror i oorganiska kemin framstäl
las och åskådliggöras, så vidt möjligt, genom experiment. 
De vigtigaste oorganiska naturprodukter och preparater 
förevisas. Kursen afslutas genom några enkla arbeten 
i laboratorium.

Kurs II. Organisk kemi. 2 t. i veckan. Obligat, för 
kemister och maskinbyggare, 2:dra årskursen.

Efter inledning, omfattande kolföreningars kemiska 
och fysiska egenskaper i allmänhet, deras analys, nomen
klatur och system, genomgås de vigtigaste af dem med 
afseende å sammansättning, egenskaper och betydelse i 
tekniken eller fysiologin.

Kurs III. Kemins historia och teoretisk kemi. 2 t. 
i veckan. Obligat, för kemister, 4: de årskursen.

Kemiska vetenskapens allmänna utvecklingsgång. 
Organiska kemins historia.

Materie, element, molekyl och atom. Materiens och 
energins oförstörbarhet. Avogadros lag och gasformiga 
ämnens molekylarvigt. Värmekapacitet och atomvigt. 
Isomorfism, molekularvigt för ej flygtiga ämnen. Kemisk 
frändskap. Fräudskapsteorier. Atomvärde. Atomistiska 
och molekularföreningar. Strukturformler. Kemiska teo
riers betydelse.

Analytisk kemi samt Praktiska arbeten i 
Kemiska laboratorium.

Ingeniör Q vist.
Obligat, för kemister, 2:dra årskursen under 12 t., 

3:dje årskursen under 15 t., och 4:de årskursen under 20 
timmar i veckan.
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a) . Analytisk kemi 2 t. i veckan. Obligat, för ke
mister, 2:dra årskursen.

b) . Praktiska arbeten i laboratorium.

Kemisk teknologi.
Ingeniør Q vist.

Kurs I. 2 t. i veckan. Obligat, för kemister, maskin
byggare, ingeniörer och arkitekter, 2:dra årskursen.

Vattnets kemiska teknologi; kalk; cement; gips; te
gel; konservering af trä; krut; nitroglycerin och dynamit.

Kurs II. 3 t. i veckan. Obligat, för kemister, 
3:dje årskursen.

Svafvel; svafvelsyra; soda, klorkalk m. m. samt alkali- 
metri, acidimetri och klorimetri; glas; lergods, bränvins- 
bränning; beredning af lysgas.

Mekanisk teknologi.
Ingeniör Seiling.

Föredrag : 3 t. i veckan. Obligat för kemister, 3:dje 
årskursen, samt maskinbyggare och ingeniörer, 2:dra års
kursen.

Bearbetning af metaller och trä efter allmänna tek
nologins grundsatser.

Kort öfversigt af arbetsprocesserna vid spinneri, väf- 
veri och pappersfabrikation.

Allmän maskinlära.
Ingeniör Seiling.

Föredrag: 3 t. i veckan. Obligat, för kemister 
och maskinbyggare, 3:dje årskursen, samt ingeniörer, 4:de 
årskursen.

A. Maskiner att mäta och räkna: urverk, slagräk
nare, vågar, dynamometrar, indikatorer, manometrar, m. m.

B. Kraftmaskiner: maskiner för användande af 
muskelkraften, vattenkraftmaskiner, väderqvarnar, ång
maskiner jemte ångpannor, kaloriska maskiner.
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C. Arbetsmaskiner: lokomotiver och ångfartyg; hiss
verk, pumpar och Mästerverk.

Maskinbyggnad och teoretisk maskinlära.
Ingeniör Kols ter.

Kurs I. Föredrag 5 t., konstruktionsöfningar 10 t. 
i veckan. Obligat, för maskinbyggare, 3:dje årskursen. 
Föredragen obligat, äfven för kemister, 4:de årskursen, och 
ingeniörer, 3:dje årskursen; 4 t. konstruktionsöfningar 
obligat, för kemister, 4:de årskursen.

Föredragen behandla: läran om kropparnas hållfast
het och elasticitet, konstruktionsreglor för skrufvar och 
hopskrufningar, nitnaglar och nitningar, kilar, axlar och 
axelledningar med sina lager, kopplingsmuffar, remtrissor, 
linledningar, friktions och kugghjul, häfarmar, vefvar, vef- 
stakar, rör, ventiler, pistonkannor, m. m.

Vid konstruktionsöfningarna begagnas de utvecklade 
reglorna, för att enligt dessa konstruera och upprita de 
ofvannämnda maskindelarna.

Kurs II. Föredrag 5 t., konstruktionsöfningar 15 t. i 
veckan. Obligat, för maskinbyggare, 4:de årskursen.

Teoretisk undersökning äfvensom utveckling af kon
struktionsreglor för hissverk, ångmaskiner och ångpannor 
jemte deras tillbehör, vattenhjul och turbiner, väderqvarns- 
hjul, lokomotiv- och fartygsångmaskiner, pumpar och Mäster
verk.

Vid konstruktionsöfningar utarbetas detaljerade pro
jekter till hissverk, olika ångmaskiner med tillbehör, 
vattenhjul och turbiner, enligt åt eleverna meddelade 
program.

Grafisk Statik.
Ingeniör Strukl.

- Kurs I. Föredrag 2 t. ; ritning 3 t. i veckan, under 
vårterminen. Obligat för ingeniörer och maskinbyggare, 
3:dje årskursen.
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Л. Grafisk räkning.
• B. Om krafters sammansättning och sönder delning.

Krafter i allmänhet; sammansättning och sonderei ei
ning af krafter i planet. Kraft- och tåg-polygon. Kraf
ters jemvigt med afseende fästadt på friktion. Om 
krafters moment och deras grafiska framställning; kraft
par; sammansättning af krafter i rymden. Tyngdpunk
ten af linier, ytor och kroppar. Moment af högre ord
ning; tröghetsmomentet; tröghetskurvor; konstruktion af 
centralellipsen och kärnan af plana figurer.

C. Den enkla bjelken.
De yttre och inre krafterna. Bestämning af böj- 

ningsmomenter och transversalkrafter. Bestämning af den 
ogynsammaste belastningen. Sammansättning af perma
nenta och mobila belastningar.

D. Fackverket och dess teori. Takstolar.
Beräkning af fackverk vid permanent belastning, efter

metoderna af Cremona, Gulmann, Mohr, Bitter.
Kurs П. Föredrag 2 t.; ritning 4 t. i veckan. 

Obligat, för ingeniörer, 4:de årskursen.
A. Fackverket.
Beräkning af fackverk vid mobil belastning. Kon

tinuerliga bjelken med ledgångar. Bågen med tre led
gångar.

B. Elastiska limen.
Grafisk bestämning af elastiska linien. Genomböj

ning af enkla bjelken. Genomböjning af från ena och 
från hvardera ändan inspända bjelkar, och dervid uppträ
dande böjningsmoment.

C. Kontinuerliga bjelken.
D. Bågen och bågfackverket med 2 ledgångar.
E. Bågen utan ledgångar.
F. Teorin för hvalf.
Läget af trycklinien och stödjelinien. Bestämning 

af hvalfs dimensioner
G. Teorin för jordtrycket.
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Bestämning af stödjemurars dimensioner.
Special kurs.

Föredrag 1 t.; ritning 3 t., under höstterminen. 
Obligat, för arkitekter, 3:dje årskursen.

A. Grafisk räkning.
B. Om krafters sammansättning och sönderdelning.
Krafter i allmänhet. Sammansättning och sönder

delning af krafter i planet. Kraft- och tågpolygon. Tyngd
punkten af linier och ytor.

C. Fackverket och dess teori. Takstolar.

Ingeniörvetenskap : Bro-, Väg- och 
Vattenbyggnad.

Ingeniör Lek ve.
Kurs I. Föredrag 5 t.; ritning 6 t. i veckan. Obligat, 

för ingeniörer, 3:dje årskursen.
a) . Fundamenteringsbyggnad. (Föredragen obligat, 

äfven för arkitekter under höstterminen).
Olika slag af byggnadsgrund, undersökning af grun

den; principerna för de olika fundamenteringssätten, des
sas anordning och utförande; omständigheter, som inverka 
på valet af fundamenteringssätt.

b) . Byggnadsarbeten. Stensprängning öfver och 
under vatten ; upprödjande af grund under vatten ; mud- 
dring, pålning; afsågning af pålar; dykareapparater; vat- 
tenösning.

c) . Repetition af lagarna för vattnets rörelser, dess 
utströmning genom öppningar, dess rörelse i rörledningar, 
kanaler och floder, uppdämningshöjd, uppdämningsvidd.

d) . Källbildning, uppkomst af bäckar, floder, cister
ner, brunnar (vanliga & artesiska).

e) . Dammbyggnad.
f) . Vattenledningar.
Kurs П. Föredrag 5 t.; ritning 8 t. Obligat, för 

ingeniörer, 4:de årskursen.
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1.) Brobyggnad.
Repetitioner i byggnadskonstruktionernas af jern 

och trä statik; historisk öfversigt jemte kritik öfver de 
vigtigaste af trä och jern utförda konstruktioner. Hvalf- 
teorin och utförandet af hvälfda broar. Förarbeten för 
brobyggnader. Konstruktionsöfningar.

2) . Vägbyggnad.
Kort framställning af kommunikationsanstalternas 

utveckling och de problemer, på hvilkas lösning de berott; 
principiela olikheter emellan vägar, jemvägar och kana
ler; vägars stignings förhållanden och krökningar; tvär
profilens form, bredd och anordning, anläggning af väg 
på olika slags terräng; vägundersökningar; material till 
vägbanor: trä (spårväg, kafvelbro, gatläggning), sten (maka- 
damisering, gatläggning) asfalt, beton, m. m.

3) . Vattenbyggnad.
a) . Sjöfällningar, uttorkning af mossor.
b) . Kanal & Slussbyggnad
c) . Flodregleringar.
d) . Hamnbyggnad; öfversigt öfver de särskilda der- 

vid förekommande anläggningar, såsom fyrbåkar, vågbry- 
tare, dockor, m. m.

Ingeniörvetenskap: Jernvägsbyggnad.
Ingenior Strukl.

Föredrag 3 t.; ritning 4 t. i veckan. Obligat, för 
Ingeniörer, 4:de årskursen.

A. Inledning. Jernvägarnas förhållande till öfriga 
kommunikationsinrättningar. Olika jernvägssystem. Jern
vägarnas klassifikation. Inflytande af olika spårvidd, 
olika antal spår, olika hastighet och tågens storlek. 
Hästjemvägar.

B. Underbyggnad.
1 ). Förarbeten. Trassering. Liniens utstakning. 

Nivellering. Grafiska arbeten. Massberäkning. Massors 
fördelning vid utförandet. Kostnadsberäkning.

2
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2) . Jordbyggnadernas konstruktion. Materialier af 
hvilka de utföras. Anordning och bekladning af dos- 
seringarna. Vatten afledningar. Konstruktion af bankar 
och skärningar. Deformationer af jordbyggnader. Re
paratur af skadade jordbyggnader.

3) . Jordbyggnadernas praktiska utförande.
C. Tunnelbyggnad.
Anordning af stollar och schakt. Framställning af 

de olika tunnelbyggnadssystemerna. Undanskaffande af 
bergmassor. Borrmaskiner. Ventilation. Tunnelhvalfvets 
utförande. Tunnelbyggnad i jern. Vatteuafledning från 
tunneln. Reparatur af skadade tunnelsträckor.

D. Ofverbyggnad.
Anordning af spåren. Skenorna. Underlag af trä, 

af sten och af jern. Ballast. Spårvexlingar och korsnin
gar. Vändskifvor. Skjutbord.

E. Stationsinrättningar.
F. Rörlig materiel.
G. Signdlsystemerna.

Encyklopädie af ingeniörvetenskaperna.
Ingeniör Strukl.

Föredrag 3 t. i veckan. Obligat för maskinbyggare, 
4:de årskursen.

Det för maskinbyggare vigtigaste af vatten- och 
fundamenteringsbyggnad, brobyggnad och jernvägsbyggnad.

Byggnadskonstruktionslära.
Arkitekten Nyström.

Kurs I. Föredrag 3 t.; ritning 4 t. i veckan. Obligat, 
för arkitekter och ingeniörer, 2:dra årskursen, samt maskin
byggare och kemister, 3:dje årskursen. Föredragen obligat, 
äfven för landtmätare, 2:dra årskursen.

Konstruktioner i sten, trä och jern.
Kurs II. Föredrag 2 t. ; ritning 4 t. i veckan. Obligat, 

för arkitekter, 3:dje årskursen.
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Taktäckning, anläggning af trappor, byggnadssnickeri 
och smedarbeten ; ventilation och uppvärmning; kostnads- 
förslag m. m.

Arkitektur.
Arkitekten Sjöström.

Kurs I. Föredrag 2 t.; ritning 6 t. i veckan. 
Obligat för Arkitekter, 2:dra årskursen.

Arkitektonisk formlära och ornamentik.
Utveckling af den grekiska och romerska byggnads

stilens former och ornamentering. Ritning och lavering 
af de grekiska och romerska kolonnordningarne samt kopie
ring af enklare byggnader med detaljer.

Kurs II. Föredrag 2 t.; ritning 11 t. i veckan. 
Obligat, för arkitekter, 3:dje årskursen.

Fortsättning af arkitektonisk formlära och ornamen
tik. Inredning af boningshus och utkast till sådana samt 
enklare arkitektoniska föremål efter gifna program.

Kurs III. 18 t. i veckan ritning. Obligat, för arki
tekter, 4:de årskursen.

Utkast till större boningshus samt publika bygg
nader efter gifna program, ornamentala kompositioner, 
eskissritning m. m.

Perspektivlära.
Arkitekten Sjöström.

4 t. i veckan under vårtermin. ObUgat. för arkitek
ter, 3:dje årskursen.

Landskapsteckning.
Arkitekten Sjöström.

4 t. i veckan. Obligat, för arkitekter, 4:de årskursen.

Frihandsteckning oeh linearritning.
Arkitekten Nyström.

Ritning 8 t. i veckan. Obligat, för samtliga fack- 
afdelningar, Usta årskursen.
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a) . Frihandsteckning. Öfningar, hufvudsakligast efter 
gipsmodeller, samt lavering af föremål efter 45° belysning. 
Textning.

b) . Linearritning. Öfningar. Kopiering af föremål 
samt planscher. Konstruktion af skalor och kurvor.

Maskinritning.
Ingeniör Seiling.

6 t. i veckan. Obligat, för maskinbyggare, 2:dra 
årskursen. Ritning af maskindelar i naturlig storlek efter 
förritningar och modeller. Ritning i mindre skala.

Figurteckning och modellering.
Skulptören Sjöstrand.

Kurs I. 3 t. i veckan. Obligat, för arkitekter, 2:dra 
årskursen.

Kurs II. 3 t. i veckan. Obligat, för arkitekter, 
3:dje årskursen.

Mineralogi och geognosi.
Bergsingeniör Solitander.

Kurs I. Föredrag 2 t. i veckan. Obligat för samt
liga fackafdelningar, 2:dra årskursen.

Kort framställning af kristallografin samt mineralier
nas fysiska och kemiska egenskaper. Beskrifning och före
visning af de species, som konstituera bergarter och några 
andra tekniskt vigtiga mineral. Öfversigt af den historiska 
geologin och närmare framställning af den primitiva och 
qvartära formation.

Kurs U. Föredrag 2 t.; öfningar 2 t. i veckan. 
Obligat, för kemister, 3:dje årskursen.

Mineraliernas kristallografi och morphologi, deras 
fysiska (optiska) och kemiska egenskaper. Allmän petro- 
grafi och dynamisk geologi. Historisk geologi, särskildt 
med afseende å de petro- och stratigrafiska förehållandena 
inom archaiska- och qvartär-formationerna.
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Praktiska öfningar i mikroskopering af mineral och 
examinering af några de vanligaste afanitiska bergarter; 
bestämning af mineral för biåsröret.

Metallurgi.
Bergsingeniör Solitander.

2 t. i veckan. Obligat, för kemister och maskin
byggare, 4:de årskursen.

Om bränslet och dess användning; stenkol, coaks, 
träkol och kolning i mila, torf och gaseld.

Jernmalmerna, isynnerhet sjö- och myrmalmer samt 
magnetit och blodsten. Allmän grufbrytning och beskrif- 
ning af ett par grufvor i urformation. Tillverkning af 
harkjern ur sjö- och myrmalm vid blästerverken i Fin
land samt harkjernssmidet. Tackjerns-smältning; härdsmide 
i tysk-, lancashire-, franche-compté- och vallon-härd; pudd
ling; pakettering och vällning; bessemer blåsning; Martin-, 
Seemens- och likartade tillverkningsprocesser. Hammar
verk och valsverk.

Öfversigt af kopparmalmerna och deras förekomst i 
landet; probering på torra vägen och medelst titrering. 
Kopparsmältning ; Koppartillverkning på våta vägen samt 
tillvaratagning af silfverhalt.

Nationalekonomi och industriel lagstiftning.
Friherre af Schulten.

2 t. i veckan. (Frivilligt ämne).
Grunddragen i nationalekonomins hufvudläror: pro

duktionen, produktionsmedlen, nödvändiga eller gynsamma 
vilkor för produktionens utveckling; utbyte af cirkulatio
nen, värde och pris, penningar och representativa tecken, 
banker och kreditinrättningar; utbytets teori och falska 
teorier angående utbytet; förmögenhetens fördelning, ar
betets andel, kapitalets andel och entreprenörens andel; 
om jordränta; konsumtion.
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Hufvuddragen af den gällande inhemska industriela 
lagstiftningen.

Konsthistoria.
Arkitekten Ah renberg.

2 t. i veckan. Obligat, för arkitekter, 3:dje års- 
kurssen, samt maskinbyggare och ingeniörer, 4:de års- 
kurssen.

a) . Konsten i Österlandet:
• Den Egyptiska, mellersta, östra och vestra Asiens 

konst.
b) . Den klassiska konsten.
Den grekiska, etruskiska och romerska konsten.
c) . Den äldsta kristna konsten.
Konsten i Byzans.
d) . Islams konst
e) . Den romaniska stilen.
Den göthiska stilen.
Renaissansen.
Den nyaste tidens konst.

Agronomi och skogshushållning.
Agronomen Jernström.

2 t. i veckan. Obligat, för Landtmätare, 2:dra 
årskursen.

A. Jordbrukslära.
Om den fruktbara jordens uppkomst.
Om växternas näringsämnen och beståndsdelar.
Om åkerjordarterna, deras fel samt medlen att dem 

afhjelpa.
Om åkerjordens afdikning.
Om åkerjordens bearbetning och trädning.
Om åkerbruksredskapen.
Om de olika åkerbrukssätten.
Om de vigtigaste å åkerjorden odlade växterna samt 

deras behandling vid sådd och skörd.



Om odlade vallars insåning och skötsel.
Om ängskötsel.
Om nyodlingar.
B. Husdjursskötsellära.
Om djurkroppens byggnad och förrättningar.
Om förädling af våra husdjur.
Om näringsmedlen.
Om hästens uppfödande, skötsel och vård.
Om fårskötseln.
Om svinskötseln.
G. Skogshushållningslära.
Skogsskötsel.
Skogsteknologi.
Skogstaxation

Landtmäteriförfattningar.
Ingeniör Sjölin,

2 t. i veckan under vårterminen. Obligat, för Landt- 
mätare, 2:dra årskurssen.

Lagens stadgande rörande jäf emot domare och vitt
nen samt målsmanna rätt i allmänhet; hvad till Jorda- 
och Byggninga-Balkarne hörer; om hemmans och jord
lägenheters natur och egenskaper samt deraf härfly
tande besvär och förmåner; ej mindre samtliga nu gäl
lande författningar om landtmäteriet, skattläggningsver- 
ket samt måttsystemet, än det väsentligaste af äldre 
stadganden i dessa delar. Dessutom komma eleverna att 
redogöra för hufvudinnehållet uti akademiska afhandlin
garne: „Om jordaskiften“ af K. F. Lagus år 1857; 
„om skifte af jord“, utgifven samma år af A. W. Liljen
strand; landtmäteriet rörande delen af „Om Finlands 
jordbeskattning“ af Alex. AndeUn år 1876.

Ryska språket.
Grefve Cronhjelm.

Kurs I. 2 t. i veckan. Valbart ämne.
Sats-läran: Den enkla och sammansatta satsen. Ord
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följden. Öfversättning af motsvarande stycken ur C. M. 
Lindforss praktiska lärobok i ryska språket.

Kurs II. 2 t. i veckan. Frivilligt ämne.
Öfversättning af sammanhängande stycken. Ämne- 

skrifning. Talöfningar.

Tyska språket.
Lektor Paul.

Kurs I. 2 t. i veckan. Valbart ämne.
Öfversättning ur Pauls läsebok, l:sta delen, hvarvid 

repetitionen af grammatiken anknytes.
Kurs II. 2 t. i veckan. Frivilligt ämne.
Öfversättning ur Pauls läsebok, II delen, jemte skrift

liga öfningar.

Engelska språket.
Språkläraren Furuhjelm.

Kurs I. 2 t. i veckan. Valbart ämne.
Öfversättning från engelska till svenska, med led

ning af Furuhjelms engelska läsebok. Skriföfningar.
Kurs II. 2 t. i veckan. Frivilligt ämne.
Öfversättning från engelska till svenska af framstående 

engelska författares arbeten. Ämneskrifning. Hufvuddragen 
af den engelska litteraturens historia.

Franska språket.
Språkläraren Corbel.

Kurs I. 2 t. i veckan. Valbart ämne.
Öfversättning jemte grammatikalisk analys. Skrift

liga öfningar.
Kurs U. 2 t. i veckan. Frivilligt ämne.
Öfversättning jemte tal- och skriföfningar.
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Studieplaner.
A. Kurs för arkitekter.

Första året: Matematik: Repetition af elementarmatema-
tiken, högre algebra, Sferisk tri
gonometri; 3 t. i veck., Analytisk 
geometri; 5 t. i veck.

Fysik: 4 t. i veck.
Deskriptiv geometri; 2 t. i veck. föredr., 4 

t. i veck. öfningar.
Kemi (oorganisk); 6 t. i veck.
Frihandsteckniiig och linearrituing; 31. i veck.
Ryska, eller Tyska, eller Engelska, eller 

Franska språket; 2 t. i veck.
Andra året: Matematik: Differential- och Integralräkning;

5 t. i veck. under höstterm.
Teoretisk mekanik; 6 t. i veck.
Deskriptiv geometri; 2 t. i veck. föredrag, 

4 t. i veck. öfningar.
Kemisk teknologi; 2 t. i veck.
Byggnadskonstrnktionslära ; 31, i veck. föredr., 

41, i veck. konstruktionsöfningar.
Arkitektur: Formlära och Ornamentik; 2 t.

i veck. föredr., 6 t. i veck. ritning.
Figurteckning och Modellering; 3 t. i veck.
Mineralogi och Oeognosi; 2 t. i veck.

Tredje året: Praktisk geometri; 2 t. i veck. föredrag, un
der höstterminen, 2 t. i veck. 
under hela läseåret ritning.

Grafisk statik; 1 t. i veck. föredr. och 3 t.
i veck. konstruktionsritning, un
der höstterminen.

Ingeniörvetenskap ; Fundamenteringsbygg - 
nad, 5 t. i veck. föredr. under 
höstterminen.
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Byggnadskonstruktionslära ; 21, i veck. föredr.,
4 t. i veck. konstruktionsritning. 

Arkitektur: Formlära och Ornamentik; 2 t.
i veck. föredr., liti veck. ritning. 

Perspektivritning; 4 t. i veck. under vårterm. 
Figurteckning och Modellering; 3 t. i veck. 
Konsthistoria; 2 t. i veck.

Fjerde året: Eskiss- och projektritning, samt Ornaments-
och Dekorationsritning; 18 t. i 
veck.

Landskaps teckning; 4 t. i veck.

B. Kurs för Ingeniörer.
Första året: Samma kurs, som för Arkitekter m. fl. under

första året.
Andra året: Matematik: Differential-och Integralräkning;

5 t. i veck.
Fysik: Arbeten i Fysikaliska laboratorium ;

4 t. i veck.
Teoretisk mekanik; 6 t. i veck.
Deskriptiv geometri ; 2 t. i veck. föredr., 4 

t. öfningar.
Kemisk teknologi; 2 t. i veck.
Mekanisk teknologi; 3 t. i veck. 
Byggnadskonstruktionslära ; 31, i veck. föredr., 

4 t. i veck. konstruktionsritning. 
Mineralogi och Geognosi; 2 t. i veck.

Tredje året: Matematik: Differential- och Integralräkning;
3 t. i veck.

Teoretisk mekanik; 4 t. i veck.
Projektivisk geometri; 2 t. i veck. under 

höstterm.
Praktisk geometri; 3 t. i veck. föredr., 6 

t. ritning.
Maskinbyggnad; 5 t. i veck. föredrag.



29

Grafisk statik; 2 t. i veck. föredr. och 3 t. kon- 
struktionsritning under vårterm. 

Bro-, väg- och vattenbyggnad; 5 t. i veck.
föredr., 6 t. konstruktionsritning. 

Fjerde året: Fysik, tillämpad; 3 t. i veck.
Praktisk geometri; 2 t. i veck., 4 t. ritning. 
Allmän maskinlära; 3 t. i veck.
Grafisk statik; 2 t. i veck. föredr., 4 t. kon

struktionsritning.
Bro-, väg- och vattenbyggnad; 5 t. i veck.

föredr., 8 t. konstruktionsritning. 
Jern vägsbyggnad; 3 t. i veck, föredr., 4 t.

kons truktionsritnin g. 
Konsthistoria; 2 t. i veck.

C. Kurs för maskinbyggare.

Första året : Samma kurs som för arkitekter m. fl. under
första året.

Andra året: Matematik: Differential- och Integralräkning;
5 t. i veck.

Fysik: Arbeten i fysikaliska laboratorium; 
4 t. i veck.

Teoretisk mekanik ; 6 t. i veck.
Deskriptiv geometri; 2 t. i veck. föredr., 4 

t. öfningar.
Kemi: Organisk ; 2 t. i veck.
Kemisk teknologi; 2 t. i veck.
Mekanisk teknologi; 3 t. i veck. 
Maskinritning; 6 t. i veck.
Mineralogi och Geognosi; 2 t. i veck. 

Tredje året: Matematik: Differential- och Integralräkning;
3 t. i veck.

Teoretisk mekanik; 4 t. i veck.
Allmän maskinlära; 3 t. i veck.
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Maskinbyggnad; 5 t. i veck. föredr., 10 t. 
konstruktionsritning.

(Jraflsk statik; 21, i veck. föredr., och 3 t. kon
struktionsritning under vårterm.

Byggnadskonstruktionslära; 3 t. i veck.
föredr., 4 t. konstruktionsritning.

Fjerde året: Fysik, tillämpad: 3 t. i veck.
Praktisk geometri; 2 t. i veck. under höst

term. föredrag, 2 t. i veck. un
der hela läseåret ritning.

Teoretisk maskinlära; 5 t. i veck. föredrag, 
15 t. konstruktionsritning.

Encyklopädi af Ingeniörvetenskaperna; 3 t. 
i veck.

Metallurgi; 2 t. i veck.
Konsthistoria; 2 t. i veck.

D. Kurs för Kemister.
Första året: Samma kurs, som för arkitekter m. fl. under

första året.
Andra året: Matematik: Differential- och Integralräkning;

5 t. i veck. under höstterm.
Fysik: Arbeten i fysikaliska lakoratorium; 

4 t. i veck.
Teoretisk Mekanik; 6 t. i veck.
Kemi: Organisk; 2 t. i veck.

Analytisk; 2 t. i veck.
Arbeten i Kemiska laboratorium; 12 

t. i veck.
Kemisk teknologi; 2 t. i veck.
Mineralogi och Geognosi; 2 t. i veck.

Tredje året: Kemi: Arbeten i Kemiska laboratorium: 15
t. i veck.

Kemisk teknologi; 3 t. i veck.
Mekanisk teknologi; 3 t. i veck.



31

Allmän maskinlära; 3 t. i veck.
Byggnadskonstriiktionslära ; 3 t. i veck. före

drag, 4 t. konstruktionsritning.
Mineralogi och Geognosi; 2 t. i veck. före

drag, 2 t. öfningar.
Fjerde året: Kemi: Teoretisk; 2 t, i veck.

Arbeten i kemiska laboratorium; 20 t. 
i veck.

Maskinbyggnad; 5 t. i veck. föredrag, 4 t. 
konstruktionsritning.

Metallurgi; 2 t. i veck.

E. Kurs för Landtmätare.

Första året: Samma kurs, som för Arkitekter m. fl. under
första året.

Andra året: Matematik: Differential- och Integralräkning;
5 t. i veck. under höstterm.

Praktisk geometri; 6 t. i veck. föredrag, 
11 t. ritning.

Byggnadskonstruktioiislära; 3 t. i veck.
Mineralogi och Geognosi; 2 t. i veck.
Agronomi och Skogshushållning; 2 t. i veck.
Landtmä ter iförfattningar; 2 t. i veck. un

der vårterm.



HÅNS KEJSERLIGA MAJESTÄTS NÅDIGA
STA-DGEJLIRy

för

Polytekniska Institutet i Finland.
Utfårdade i Helsingfors, den 16 Jannari 1879.

Vi ALEXANDER den Andre, med Guds Nåde, Kej
sare och Sjelfherskare öfver hela Ryssland, Tsar af Polen, 
Storfurste till Finland, etc. etc. etc. Göre veterligt: att 
jemte det Vi, på derom af Ekonomie Departementet i Vår Senat 
för Finland gjord underdånig framställning och med afseendejem- 
väl å Generalguvernörens i landet tillstyrkan, funnit godt i Nå
der förordna att Polytekniska skolan i Helsingfors framdeles skall 
benämnas Polytekniska Institutet i Finland, hafve Vi för detsamma 
velat i Nåder fastställa följande stadgar:

Institutets ändamål.

§ l.
Polytekniska Institutet har till uppgift att genom en syste

matiskt ordnad undervisning meddela en för tekniska och dermed 
likartade yrken erforderlig vetenskaplig och praktisk bildning.

Institutets styrelse.

§ 2-
Öfverinseendet öfver Institutet utöfvas af Finans Expedi

tionen i Senaten och närmaste ledningen af dess angelägenheter 
tillhör Manufaktur Direktionen, Lärarekollegiet och Direktor, på 
sätt här nedan stadgas.

§ 3.
Manufaktur Direktionen åligger:
l:o att genom sin ordförande, som tillika är Institutets In

spektor, hafva noggrann uppsigt öfver undervisningen och eko
nomin vid läroverket samt kontrollen öfver stadgarnas efterlefhadî
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2:o att jemlikt § 12 till Finans Expeditionen i afseende å 
pröfning och bestämmande insända de uppgjorda förslagen till lä
roplaner, program och timtabeller för undervisningen, jemte ytt
randen deröfver;

3:o att, då äldre- eller yngreläraretjenst är ledig, för tjen
stens besättande vidtaga åtgärd i enlighet med föreskriften i § 15;

4:o att antaga extra lärare;
5:o att förordna huruvida sökande till läraretjenst skall 

åläggas det i § 16 bestämda prof;
6:o att jemlikt § 17 hos Senatens Ekonomie Departement 

föreslå Direktor och Prodirektor;
7:o att för hvarje qvartal genom någon af sina ledamöter 

låta inventera läroverkets kontanta behållning, samt årligen på 
enahanda sätt genomgå och granska dess inventarieförteckningar 
och extrakter;

8:o att årligen till Senatens Ekonomie Departement insända 
såväl läroverkets räkenskaper och Direktors berättelse öfver för
loppet af den inträdesexamen, hvilken med anmälde elever för
siggått, samt öfver Institutets verksamhet under nästförflutna lä- 
seår, som ock Inspektors utlåtande angående undervisningens 
fortgång;

9:o att på ansökning och efter pröfning af förekommande 
omständigheter meddela Direktor och ordinarie lärare tjenstledig- 
het på högst en månad samt förordna om tjenstens bestridande 
under tiden, men, ifall längre tids ledighet begäres, öfverlemna 
frågan till pröfning och afgörande af Senatens Ekonomie De
partement;

10:o att bestämma den minskning i undervisningsskyldighet, 
hvaraf Institutets Direktor bör komma i åtnjutande, och förfoga 
om det arvode, som för sådant ändamål är i läroverkets stat upp
taget; samt

ll:o att för öfrigt vidtaga åtgärder, som befrämja Institu
tets ändamål, eller, när fråga derom bör Finans Expeditionen 
eller Senaten hemställas, dit ingå med framställning i ämnet.

§ i-
Lärarekollegiet, i hvilket Institutets Direktor för ordet, ut- 

göres af honom och samtlige öfrige ordinarie lärare. Åtnjuter 
någon af dem ledighet eller står sådan läraretjenst ledig, inträder 
den, som tjensten enligt förordnande förestår, i stället i lärare
kollegiet. Extra lärare eger der säte och stämma endast vid 
handläggning af sådana frågor, som röra undervisning eller di
sciplin i den fackskola, hvari han undervisar.
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Ej må ledamot eller tillkallad extra lärare utan laga förfall 
sig från kollegiets sammanträde afhålla.

Lärarekollegiet tillkommer :
l:o att upprätta förslag till läroplaner för Institutet och 

timtabeller för undervisningen derstädes;
2:o att årligen före April månads utgång till Manufaktur 

Direktionen insända de i mom. 1 upptagna förslag, äfvensom ve
derbörande lärares förslag till undervisnings program för nästföl- 
jande läseår jemte kollegiets yttrande deröfver;

3:o att besluta om ordinarie elevers uppflyttning till högre 
årskurs och bestämma hvilka elever skola erhålla afgångsdiplom;

4:o att i enlighet med §§ 15 och 17 vidtaga den å kollegiet 
ankommande åtgärd för besättandet af ledig läraretjenst samt val 
af Direktor och Prodirektor ;

5:o att handlägga sådana disciplinära frågor, hvilka jemlikt 
§ 44 böra hänskjutas till kollegiets profiling;

6:o att utse erforderligt antal ledamöter i examens utskot
tet, föreståndare för de särskilda fackskoloma samt bibliotekarie;

7:o att besluta om alla inköp för Institutets samlingar och 
bibliothek; samt

8:o att aflemna de utlåtanden och förslag, som af Finans 
Expeditionen eller Manufaktur Direktionen lärarekollegiet affor- 
dras, äfvensom till Manufaktur Direktionen ingå med de fram
ställningar, hvilka kollegiet anser nödiga för undervisningens be
främjande.

§ 5.
Lärarekollegiet, som sammanträder på kallelse af dess ord

förande minst en gång i månaden under de tider af året, då un
dervisningen vid Institutet fortgår, eger ej fatta beslut, derest 
icke utom ordföranden halfva antalet ledamöter är tillstädes. Yp
pas olika meningar, afgöres frågan genom omröstning såsom i all
män lag är stadgadt.

§ 6-
De vid lärarekollegiets sammanträden förda protokoll böra 

inom en månad derefter vara renskrifna och till Institutets kansli 
i afseende å förvar aflemnade.

§ 7.
I Lärarekollegiets beslut rörande elevs förvisning från lä

roverket får ändring skriftligen sökas hos Manufaktur Direktio
nen inom fjorton dagar efter erhållen del af beslutet.
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§ 8.

Direktor tillhör:
l:o att vara ordförande i lärarekollegiet;
2:o att vaka öfver undervisningens gång samt upprätthål

landet af god ordning och disciplin inom läroverket äfvensom att 
tillse det såväl lärare och tjenstemän som betjening fullgöra sina 
skyldigheter;

3:o att bestämma om extra elevers emottagande;
4:o att föra läroverkets matrikel ;
5:o att sedan examen med de inträdessökande vid lärover

ket försiggått, meddela Manufaktur Direktionen underrättelse om 
förloppet dervid samt efter hvarje läseårs utgång till bemälde Di
rektion afgifva berättelse om Institutets verksamhet under det till- 
ändalupna läseåret, hvilken berättelse, antingen i sin helhet eller 
i utdrag, bör, jemte vederbörligen stadfastade studieplaner och 
program, af Direktor genom tryck offentliggöras i god tid före 
nästföljande läseårs böljan;

6:o att till verkställighet befordra lärarekollegiets beslut 
samt aflåta de skrifvelser och utfärda de ffflkännagifvanden rö
rande Institutet, hvilka erfordras;

7:o att hafva tillsyn öfver Institutets såväl fasta som lösa 
egendom;

8:o att antaga och entlediga ej mindre Institutets sekrete
rare och ekonom, än läroverkets betjening; samt

9:o att uppbära och förvalta alla för Institutet anslagna 
medel, emot redovisning och under noggrannt iakttagande af hvad 
om deras användande finnes stadgadt; och är Direktor härvid för
bunden till enahanda ansvar och ersättningsskyldighet, som för 
kronans uppbördsmän är föreskrifven.

Direktors redovisning bör afslutas för kalender ar och ett 
exemplar deraf jemte behöriga vertifikationer inom Mars månads 
utgång det följande året aflemnas till Manufaktur Direktionen samt 
vara åtföljd af ex trakter öfver Institutets samlingar och tillhörig
heter, utvisande de förändringar desamma under året undergått. 
Kassabeståndet, äfvensom extrakterna skola vara verificerade af 
någon bland Manufaktur Direktionens ledamöter.

Direktor skall j em väl för hvarje qvartal upprätta förslag 
öfver de af honom omhänderhafvande medel, och inom åtta da- 
dar efter qvartalets utgång aflenma förslaget till Manufaktur Di
rektionen, som bör omedelbart derefter låta någon af sine leda
möter företaga kassainventering och sedan insända förslaget, 
behörigen påtecknadt af bemälde ledamot, till Finans Expedi
tionen.

3



36

Undervisningen.

§ 9.
Läroämnena vid Institutet äro:

Matematik, lägre och högre;
Fysik, allmän och tillämpad, samt fysikaliska laborationer. 
Theoretisk mekanik;
Descriptiv geometri, allmän och tillämpad, samt läge 

geometri ;
Praktisk geometri, (topografi, geodesi, situationsritning), samt 

praktiskt geodetiska öfningar;
Allmän kemi (oorganisk, organisk, analytisk och theoretisk) 

samt kemiska laborationer;
Kemisk teknologi;
Mekanisk teknologi;
Allmän maskinlära, maskinbyggnad och theoretisk maskin

lära samt konstruktionsöfningar;
Grafisk statik ;
Ingeniörvetenskap (bro-, väg-, jern vägs- och vattenbyggnad) 

samt konstruktionsöfningar ;
Byggnadskonstruktionslära;
Arkitektur (formlära och ornamentik) samt eskiss-, projekts-, 

ornaments- och dekorationsritning, äfvensom perspektiv ritning 
och landskapsteckning ;

Frihandsteckning och linearritning;
Maskinritning;
Figurteckning och modellering;
Mineralogi och geognosi;
Metallurgi, jernets och kopparns;
National ekonomi och industriel lagstiftning;
Konsthistoria;
Agronomi och skogshushållning ;
Landtmäteri författningar;
Ryska, tyska, engelska och franska språken ;
Sång och gymnastik.

§ 10.

Undervisningen skall bestå uti:
a) föredrag af lärarene efter uppgjorda undervisningspro

gram, hvarvid ämnet, der så erfordras, förtydligas genom förevi
sande af modeller, ritningar och prof samt genom försöks an
ställande ;



b) repetitioner medelst frågor, som ställas till eleverne, och 
lösning af dem förelagda uppgifter;

c) öfningar i laboratorium, teckningssalarna och på fältet, 
under vederbörande lärares ledning; samt

d) utarbetande af ritningar, åtföljda af beskrifning till bygg
nader, maskiner, apparater och andra föremål, om hvilka vid In
stitutet undervisas, äfvensom i den mån det kan medhinnas, af 
planer till större byggnadsföretag och industriela anläggningar 
med dertill hörande kostnadsförslag, allt under ledning och till
syn af de lärare, till hvilkas undervisningsämnen dylika arbeten 
eller anläggningar höra.

Eleverna böra dessutom beredas tillfälle att, jemte veder
börande lärare, besöka verkstäder, byggnadsföretag och inrätt
ningar, der eleverna kunna vinna insigt i det tekniska arbetets 
art och beskaffenhet.

§ H.
Läroverket skall innehålla följande fackskolor:

a) en för Arkitektur, med fyra årig lärokurs;
b) en för Ingeniörväsende, med fyra årig lärokurs;
c) en för Maskinbyggnad, med fyra årig lärokurs;
d) en för Kemisk teknologi, med fyra årig lärokurs; samt
e) en för Landtmäteri, med två årig lärokurs.

§ 12.
Undervisningen bör under det första läseåret vara gemen

sam för samtliga ordinarie elever, men sedermera lämpad efter 
de olika fackskolornas behof.

Läroplaner samt program och timtabeller för undervisnin
gen fastställas af Finans Expeditionen i Senaten på lärarekolle
giets förslag, som af Manufaktur Direktionen, jemte dess yttrande, 
till Expeditionen insändas. Från den sålunda fastställda läse- och 
arbetsordningen kunna tillfälliga afvikelser göras af Direktor, då 
sådant af inträffadt sjukdomsfall eller annat giltigt skäl tillfälligt
vis befinnes nödigt.

§ 13.
Läseåret, som tager sin början den 1 September, indelas i 

två terminer, nämligen höstterminen från sagde dag till och med 
den 15 December samt vårterminen från den 15 Januari till den 
1 Juni.

Lärarene.
§ 14.

Undervisningen fördelas efter ämnenas beskaftenhet emel
lan lärarepersonalen, på sätt Institutets stat upptager. Skulle två

37



38

eller flere lärare önska att sig emellan utbyta några dem ålig
gande lärostycken, eger Finans Expeditionen att pröfva och be
stämma huruvida sådant må tillåtas.

§ 16.
Äldre och yngre läraretjenst besättes af Senatens Ekono- 

mie Departement. Då sådan befattning är ledig, låte lärarekolle
giet genom kungörelse i landets officiella tidningar tillkännagifva 
att hugade sökande ega inom femtiosex dagar å Institutets kan
sli inlemna sina till Hans Kejserliga Majestät ställda underdåniga 
ansökningar, hvilka lärarekollegiet jemte dess förord för någon 
af de sökande insänder till Manufaktur Direktionen, som åligger 
att ansökningshandlingarna, åtföljda af eget utlåtande, till Sena
ten öfverlemna.

Extra lärare antagas på lärarekollegiets framställning af 
Manufaktur Direktionen.

§ 16.
Vid besättandet af läraretjenst vid Institutet skall afseende 

trämst fästas å sökandens skicklighet och lämplighet för befatt
ningen, ådagalagd genom undergångna examina och prof, ntgifna 
arbeten, praktisk verksamhet eller tidigare tjenstgöring såsom 
lärare.

Sökande till äldre eller yngre läraretjenst åligger att, der- 
est Manufaktur Direktionen finner sådant nödigt för bedömmande 
at den sökandes förmåga att undervisa, å tid, som af bemälde 
Direktion bestämmes, vid Institutet hålla två offentliga föredrag, 
det ena ötver ett af Direktionen uppgifvet, sökanden en vecka 
förut delgifvet ämne, och det andra öfver ett af honom sjelf 
valdt ämne.

§ 17.
För handhafvande af Direktors- och Prodirektors embe- 

tena skall någon af Institutets äldre eller yngre lärare utses, hvar- 
dera för en tid af tre år. I sådant afseende åligger det lärare
kollegiet att upprätta underdånigt förslag, hvarå trenne bland 
nämnde lärare uppföras. Sagda förslag, som insändes till Manu
faktur Direktionen, bör genom bemälda Direktion samt åtföljdt af 
dess yttrande två månader före utgången af ofvannämnda tid öf- 
veriemnas till Senatens Ekonomie Departement, som till befattnin
garna utnämner de lämpligaste.

Direktor är berättigad till minskning i den honom såsom 
lärare annars åliggande undervisningsskyldighet. Då Direktor på 
grund af tjenstledighet eller laga förfall är hindrad att Direktors
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befattningen handhafva, öfvertages densanima af Prodirektor, som, 
ifall han dermed fortfar under en månads tid eller derutöfver, är 
berättigad till motsvarande andel af Direktors arvode.

§ 18.
Direktor och ordinarie lärare innehafva rang, Direktor i 

sjunde samt lärarene i åttonde klassen af rangordningen, och åt
njuta skjuts och dagtraktamente för resor i tjensten, Direktor ef
ter femte samt lärarene efter sjette klassen i reglementet. Samt
lige ordinarie lärare äro jemväl, i likhet med andra civila tjenste- 
män, berättigade till pension för sig, sina enkor och barn, samt 
bära den uniform, som för skolstaten är bestämd.

§ 19.
Utom den skyldighet, som tillhör hvarje lärare att i sina 

ämnen undervisa och examinera samt följa vetenskapens och in
dustrins framsteg, åligger honom :

l:o att utarbeta och före Mars månads utgång hvarje år till 
lärarekollegiet aflemna förslag till undervisningsprogram för näst- 
följande läseår, innehållande i korthet redogörelse tör hvad han i 
de särskilda delame af sina läroämnen anser böra under nämnda 
år utgöra föremål tor sin undervisning;

2:o att emottaga och vårda de samlingar och andra inven
tarier, som tillhöra hans befattning;

3:o att åtaga sig föreståndarebefattning i någon af lärover
kets fackskolor, derest sådan i enlighet med stadgandet i § 35 
honom anförtros; samt

4:o att för öfrigt i allt hvad tjensten angår ställa sig Di
rektors och annan vederbörande förmans föreskrifter till efter
rättelse.

Inträffar oförmodadt förfall för lärare att undervisa, bör 
derom utan dröjsmål anmälas hos Direktor, hvilken då eger om 
undervisningens bestridande efter omständigheterna törordna. Fort
far slikt förfall längre tid än två veckor, gifve Direktor om för
hållandet tillkänna hos Manufaktur Direktionen i afseende å den 
åtgärd, h var till anledning förekommer.

§ 20.
Finnes Direktor eller ordinarie lärare ej behörigen fullgöra 

sina åligganden, ege Manufaktur Direktionen derom hos Senatens 
Ekonomie Departement anmäla, i afseende å närmare förordnande. 
Vid enahanda förseelse af extra lärare ankomme å Manufaktur 
Direktionen att den felande tillrättavisa, eller utan vidare omgång
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från befattningen skilja. Åtal vid domstol, der sådant kommer i 
ifråga, utföres vid Rådstufvurätten i Helsingfors.

Eleverna.
§ 21.

Institutets elever äro dels ordinarie, hvilka böra följa 
med undervisningen i den hufvudsakliga omfattning, som den be
stämda allmänna läroplanen upptager, dels extra, hvilka begagna 
sig af undervisningen i ett eller flera ämnen efter eget val.

I afseende å undervisningen i öfrigt och disciplinen äro 
samtliga elever likställde.

§ 22.

För att antagas till ordinarie elev vid Institutets första eller 
lägsta kurs fordras :

l:o att hafva fyllt sexton år;
2:o att förete intyg om ålder och god frejd; samt
3:o att innehafva sådana förkunskaper, som motsvara full

ständig kurs i realskola med fyra klasser.

§ 23.
För att antagas till ordinarie elev i någon af Institutets 

högre årskurser erfordras, utom hvad i föregående § stadgas för 
vinnande af inträde i dess första kurs, att sökanden i kunskaper 
och praktisk färdighet visar sig vara jemngod med eleverna i den 
lärokurs, till hvilken inträde sökes.

§ 24.
En hvar, hvilken söker att såsom ordinarie elev vinna in

träde vid Institutet, bör undergå inträdesexamen, som är offentlig 
och skall försiggå kort före läseårets början å dag, som af Di
rektor bestämmes och hvarom allmänheten bör underrättas. Dy
lik examen verkställes af ett årligen tillsatt examens utskott, hvar- 
till lärarekollegiet bland sina medlemmar eller andra sakkunniga 
personer, som dertill äro villiga, utser nödigt antal examinatorer.

Jemte det mundtliga förhöret bör den inträde sökande äf- 
ven underkastas skrifprotj hvari han eger ådagalägga förmåga att 
behandla svenska språket.

Â examens utskottet, uti hvilket Direktor för ordet, ankom
mer att bestämma om den sökande kan till elev vid Institutet 
emottagas eller icke.

I arvode för sitt besvär ega examinatorerne sig emellan för
dela den afgift af tjugu mark, som en hvar af de inträdessökande 
bör före förhöret till Direktor inbetala.
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§ 25.
Den, som åstnndar att såsom extra elev blifva vid Institu

tet inskrifven, eger anmäla sig hos Direktor samt aflemna intyg 
om ålder och god frejd, hvarefter han underkastas inträdesförhör, 
som anställes af facklärarene i de ämnen uti bvilka han önskar 
åtnjuta undervisning, till utrönande huruvida han innehar dertill 
nödiga förkunskaper.

För inträdesförhöret erlägger sökande till extra elevplats 
fem mark till en hvar af de i förhöret deltagande lärarene.

§ 26.
Ordinarie elever antagas endast vid läseårets början, men 

extra elever må äfven under loppet deraf emottagas.
Samtliga elever införas i läroverkets matrikel.

§ 27.
Ordinarie elev är i allmänhet skyldig att begagna under

visningen i alla de läroämnen, som föredragas i den fackskola 
han valt. Dock må lärarekollegiet kunna tillåta de elever, hvilka 
till följd af särskilda bildningsmål eller af andra giltiga skäl ön
ska befrielse från något läroämne eller dess utbytande mot annat, 
att, såvidt det med god ordning är förenligt, afvika ifrån den för 
fackskolan gällande allmänna undervisningsplan.

§ 28.
I slutet af hvarje vårtermin anställes, efter förut skeende 

tentamina, offentlig årsexamen, hvarvid jemväl elevernas under 
året utförda arbeten utställas samt betyg öfver deras kunskaper, 
flit och uppförande meddelas. På grund af tentamina samt ele
vernas under läseåret visade insigter och färdigheter afgöre lära
rekollegiet hvilka elever äro mogna att från lägre till högre kurs 
uppflyttas eller att från läroverket erhålla afgångsdiplom.

§ 29.
Ordinarie elev, som icke vid årsexamen vunnit uppflyttning 

eller erhållit afgångsdiplom, må af lärarekollegiet kunna tillåtas 
att antingen i den årskurs han tillhört ännu qvarstå ett år, eller 
ock, om giltig anledning dertill förekommer, vid början af näst- 
följande termin undergå ny pröfhing i det eller de ämnen, hvari 
han blifvit underkänd. Har ordinarie elev under tvenne läsear 
tillhört samma årskurs utan att derunder hafva gjort sådana fram
steg att han vid utgången af nämnde tid finnes kunna till en hö
gre kui's uppflyttas, vare honom icke tillåtet att vidare vid läro
verket qvarstå, så framt icke sjukdom eller annat giltigt förfall
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under en större del af tiden hindrat honom att begagna sig af un
dervisningen.

§ 30.
Endast sådan ordinarie elev, som, efter att hafva genom

gått sista årets lärokurs inom den fackskola han valt, visat sig 
ega goda insigter i de till fackskolans läroplan hörande ämnen, 
eger att undfå afgångsdiplom.

Extra elev, som från läroverket afgår, likasom ock den or
dinarie elev, hvilken i förtid eller med ofullständiga kunskaper 
lemnar Institutet, undfår intyg öfver uppförande och flit under 
den tid han vid läroverket tillbragt jernte vitsord öfver sina kun
skaper i de ämnen, uti hvilka han åtnjutit undervisning.

§ 31.
Arsbetyg, afgångsbetyg och diplom skola utfärdas enligt 

formulär, som af Manufaktur Direktionen blifvit faststäldt, samt 
tydligen angifva elevens egenskap af ordinarie eller extra elev 
och huruvida kursen blifvit afslutad eller icke, och skall diplomet 
förses med Institutets sigill. Samtliga dessa intyg utfärdas på 
lärarekollegiets vägnar af Direktor och vederbörande fackskole- 
föreståndare. Öfriga bevis eller intyg, som vid läroverket kunna 
ifrågakomma, utgifvas af Direktor, men andre lärare vare ej till- 
låtet att på Institutets vägnar eller i dess namn åt elev, rörande 
hans kunskaper, flit eller uppförande, meddela enskildt betyg.

Såsom vitsord skola i betygen begagnas beteckningarna: 
utmärkt, god, försvarlig och mindre tillfredsställande.

§ 32.
Ordinarie elev erlägger, utöfver den i § 24 bestämda exa

mens afgift, vid början af hvarje läsetermin fyratio mark. Extra 
elev betalar jemväl, utöfver examens afgiften, tjugu mark i ter
minen för hvarje ämne, deri han åtnjuter undervisning ; dock att 
betalning för flere än fyra ämnen icke får ifrågakomma, äfven om 
undervisningen omfattar ett större antal. De inflytande medlen, 
efter afdrag af tio mark, som för hvarje elev i terminen innehål
las till förmån för skolkassan, inlevereras till Nylands läns ränteri.

§ 33.
Ordinarie eller extra elev, som företer tillförlitligt intyg om 

synnerlig fattigdom, må af lärarekollegiet befrias från erläggande 
af den i nästföregående § bestämda terminsafgift. Befrielse från 
den till skolkassan ingående andelen af terminsafgiften, likasom 
af examensafgiften eger dock icke rum.
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Ekonomi och Tjenstemän.
§ 34.

Institutets byggnader skola af Öfverstyrelsen för Allmänna 
byggnaderna behörigen underhållas i likhet med annan under dess 
tillsyn ställd, kronan tillhörig, egendom.

§ 35.
De särskilda fackskolornas föreståndare, hvilka för hvarje 

sådan ibland dess ordinarie lärare utses för en tid af tre år på 
sätt i § 4 stadgas, tillkommer att vaka öfver de inom en hvars 
afdelning studerande elevers flit och framsteg, gå dem tillhanda 
med råd och upplysningar i afseende å planen för deras studier, 
samt i allmänhet söka befrämja skolans ändamål.

§ 36.
Vården om bibliotheket handhafves af en Bibliothekarie, 

hvartill helst någon af läroverkets ordinarie lärare utses.

§ 37.
Direktor eger antaga en Sekreterare, samt en Ekonom vid 

Institutet.
Sekreterarens åligganden äro att föra protokoll vid lära

rekollegiets sammanträden äfvensom diarier öfver kommande och 
afgående skrifvelser; att biträda Direktor vid expeditioners upp
sättande och betygs utfärdande samt att hålla matrikel öfver ele
verna och mera dylikt.

Ekonomen tillhör: att vara Direktor behjelplig vid upprät
tande af kassaförslag och räkenskaper samt de förteckningar, pa 
grund hvaraf aflöningar och andra anslag för Institutet reqvireras; 
att till siffran granska inkomna räkningar; att efter anordning at 
Direktor verkställa utbetalningar samt emottaga och till vederbö
rande utlemna den för Institutets räkning anskaffade läromateriel, 
äfvensom uppköpa förnödenheter, handhafva närmaste vården om 
Institutets fastighet samt tillse att ordning och renlighet derstädes 
upprätthålles. För renskrifhing må särskild kostnad kronan icke 
påföras.

§ 38.
Vid läroverket skall bildas en skolkassa, på sätt derom är 

i § 32 närmare bestämdt. Fråu denna kassa eger Direktor efter 
omständigheterna och emot redovisning utbetala ej mindre hvad 
för tillfälliga behof vid Institutet kan vara nödigt, än hvad till 
uppköp af böcker och understöd åt medellösa elever kan erfor
dras, detta sistnämnda likväl efter dertill utverkadt begitvande at 
Manufaktur Direktionen.
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Samlingarna och Bibliotheket.
§ 39.

Institutets samlingar stå under uppsigt af vederbörande 
facklärare, hvilka enhvar för sig ega för desamma ansvara och 
öfver dem föra fullständiga förteckningar.

Vården af bibliotheket med der förvarade böcker, tidskrif
ter och plancher, handhafves på enahanda sätt och under lika an
svarighet af Bibliothekarien.

§ 40.
Vederbörande föreståndare för samlingarna och bibliotheket 

böra uppgöra och till lärarekollegiets granskning inlemna förslag 
till användande af de årsanslag, som för dessa inrättningar blifvit 
anvisade. I enlighet med lärarekollegiets bestämmande verkstäl
las derå de nödiga uppköpen.

§ 41.
Institutets bibliothek och samlingar skola under läsetermi- 

nerna, på den tid som af Manufaktur Direktionen närmare be
stämmes, under vederbörande föreståndares tillsyn hållas tillgäng
liga för allmänheten, då enhvar tillåtes att i bibliotheket genomse 
katalogen samt omhändcrfå och på stället begagna de af lärover
kets böcker och tidskrifter, som han önskar, äfvensom att uti sam
lingarna taga kännedom om derstädes befintliga föremål.

§ 42.
Med undantag af dyrbarare planchverk samt nyaste tidskrif

ter må från bibliotheket utlåning på kortare tid ega rum åt så
väl Institutets lärare och elever som kronans i Helsingfors stad 
förlagda embetsverk, med vilkor likväl att det låntagna, der så 
påfordras, genast återställes.

Disciplin.
§ 43.

Hvarje elev bör såväl inom som utom läroverket iakttaga 
ett godt och stadgadt uppförande samt ställa sig till efterrättelse 
Direktors och öfrige lärares föreskrifter. Förgår sig elev här
emot, eller visar han försumlighet i bivistande af lektionerna och 
sålunda gör sig ovärdig att undervisning vid Institutet åtnjuta, 
varde efter omständigheterna varnad af Direktor, antingen enskildt 
eller inför lärarekollegiet eller fackskolan samt i svårare iall straf
fad med förvisning från läroverket antingen för återstående delen
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af läsetermin eller för en eller två läseterminer derutöfver, eller 
ock för alltid.

§ 44.
Varning eger Direktor omedelbart eller på anmälan af lä

rare meddela, hvaremot förvisning från läroverket på längre eller 
kortare tid må ske endast efter lärarekollegiets bestämmande. 
Lärarekollegiets beslut om elevs förvisning skall underställas Mar 
nufaktur Direktionens pröfning och vare den förvisade icke be
rättigad att af undervisningen vid Institutet vidare sig begagna, 
innan visas kan att lärarekollegiets beslut blifvit af Manufaktur 
Direktionen upphäfvet.

Allmänt stadgande.
§ 45.

Dessa stadgar skola tjena till efterrättelse från den 1 Juli 
innevarande år, då Nådiga förordningen af den 1 Maj 1872, an
gående tekniska realskolans i Helsingfors omorganisation till en 
polyteknisk skola, kommer att till kraft och verkan upphöra.

Det alle, som vederbör, till underdånig efterrättelse länder. 
Helsingfors, den 16 Januari 1879.

Enligt Hana Kejserliga Majestäts Eget Beslut 
och i Dess Höga Namn,

Dess tillförordnade Senat för Finland:
J. M. NORDENSTAM. 
TH. THILÉN.
H. MOLANDER,
A. MECHELIN. 
ALBERT NYKOPP.

E. af FORSELLES. 
K. FURUHJELM. 
OSCAR NORRMÉN.
V. von HAARTMAN,
W. ZILLIACUS.

Emil Bjelt.
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