Berättelse
öfver

Polytekniska Institutets i Finland verksamhet
under läseåret 1885—1886.

Antalet elever, hvilka qvarstodo i läroverket från
föregående läseår och hvilka vid höstterminens ingång
den lista September 1885 infunnit sig för att åter upptaga
sina studier, utgjorde 91. Vid sistsagda tid emottogos
40 nya elever, hvilka efter undergånget inträdesförhör
blifvit godkända till intagning såsom ordinarie elever;
och under namn af extra elever inskrefvos under läseårets fortgång 13 unga män, hvilka alla voro stude
rande vid Universitetet och hvilka, i enlighet med läro
verkets stadgar, efter eget val åtnjutit undervisning i
särskilda läroämnen. Sammanlagda antalet elever, hvilka
dels under hela läseåret, dels också under någon tid af
endera läseterminen varit vid Institutet inskrifna, upp
går således till 144, eller mer än hvad som under nå
got år härförinnan varit fallet. Dessa elever hafva
varit inskrifna i Institutets särskilda fackskolor och i
dess skilda årskurser, såsom ur följande tabell närmare
framgår:
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Vid utgången af detta läseår hafva följande 23
ordinarie elever, efter genomgångna fullständiga kurser,
afslutat sina studier vid Institutet och pröfvats kunna
från detsamma dimitieras ; i fackskolan för Ingeniörvä
sende: Theodor Konrad Borchardt, Karl Arthur Mauritz Granfelt, Karl Werner Lindholm, August Emil
Schönberg, Albert Alexander Uggla och Karl Alfred
Wiklund; uti fackskolan för Maskinbyggnad: Petter Sai
ranen och Karl Wilhelm Söderman; i fackskolan för
Arkitektur: Gustaf Edvard Asp, Karl Hugo Lindberg
och Ernst Agaton Törnvall; i fackskolan för Landt
mäteri : Aino Armas Alfons Berger, Matts Wilhelm
Gull, Fredrik Alexander Karvonen, Sten Viktor Nils
son, Klas Wilhelm Olander, Gustaf Adolf Stähle, Uno
Gustaf Svahn, Arvid Mortimer Westerling, Albin Adolf
Alarik Wilhelms, Magnm Hjalmar von Wright och
August Matheus Ölander; samt i fackskolan för kemisk
teknologi : Johan Reinhold Georg Holm.
Deremot hafva följande ordinarie elever på högsta
årskursen, Gustaf Adolf Magnus Isidor Brenner, Johan
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Anshelm Granqvist, Frans Oskar Immell och Petter
Turunen, hvilka ännu icke hunnit fullständigt afsluta
den i årets program föreskrifna kurs för vinnande af
dimissionsbetyg från läroverket, undfått tillstånd att i
början af nästa hösttermin undergå ny pröfning i en
del ämnen, hvarefter afgångsbetyg kommer att åt dem
utfärdas i händelse de då kunnat godkännas.
Institutets afgångsdiplom har i år tilldelats ele
ven Gustaf Edvard Asp.

Enligt de för Polytekniska Institutet gällande stad
gar åligger det läroverkets Direktor att efter hvarje
läseårs utgång afgifva berättelse öfver Institutets verk
samhet under det tilländalupna året. Då emellertid
en berättelse, hvilken omfattar den korta tiden af en
dast ett år, kan lemna blott en ofullständig bild af Insti
tutets lif och verksamhet, må det vara mig tillåtet att
denna gång aflemma en öfversigt af de anmärknings
värda tilldragelser, hvilka inträffat under de sistförlidna
tre åren, hvartill så mycket mera anledning förefinnes
som den tid, för hvilken vården om detta läroverk för
andra gången varit mig i egenskap af dess Direktor
ombetrodd, inom kort tilländagår, samt fördenskull i
sådant afseende anföra följande:

Lärarene.
Inom Institutets lärarepersonal, som enligt stad
garna utgöres af 13 ordinarie och 12 extra lärare, hafva
under nu tilländagångna tre-årsperiod betydelsefulla
vexlingar inträffat. Icke färre än sex af dess tretton
ordinarie läraretjenster hafva under denna tid varit le
diga; nemligen:
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Yngre läraretjensten i Deskriptiv och Projektivisk Geo
metri.
Äldre läraretjensten i Ingeniörvetenskap.
Yngre läraretjensten i Grafisk statik och Ingeniör
vetenskap.
Äldre läraretjensten i Matematik.
Äldre läraretjensten i Arkitektur.
Yngre läraretjensten i Byggnadskonstruktionslära samt
frihandsteckning och linearritning.
De fem första af dessa tjenster hafva redan blifvit återbesatta med nya innehafvare ; den sista deremot
är fortfarande obesatt och förestås af vikarie. Ledig
heten har uppstått: i ett fall genom befordran till tjenst
utom läroverket ; i två fall genom befordran af yngre
till äldre lärare vid Institutet; i ett fall genom pensio
nering af iiinehafvaren, samt sluthgen i två genom döds
fall, af hvilka det ena likväl inträffade redan före nu
ifrågavarande tre-årsperiod. Sålunda hafva tre af Insti
tutets ordinarie lärare afgått från läroverket och lika
många nya lärarekrafter inträdt i detsamma, såsom ur
det följande närmare framgår.
Yngre läraren i Deskriptiv och Projektivisk Geo
metri, Ingeniören Dr. Edv. R. Neovius, blef den 12 Juli
1883 utnämnd till Professor vid К. Alexanders Uni
versitetet. Hans lärareverksamhet vid Polytekniska
Institutet var icke långvarig. Efter afslutade studier vid
tekniska högskolorna i Zürich och Dresden under åren
1871—1876 undfick han förordnande att från och med
höstterminen sistsagda år bestrida undervisningen i
Deskriptiv och Projektivisk Geometri vid Pölyt, skolan
i Helsingfors, och utnämndes derefter till enahanda läraretjenst vid Polytekniska Institutet i Finland, uti
hvilken befattning han qvarstod intill dess han, efter
endast sju års verksamhet såsom lärare vid landets
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högsta tekniska läroanstalt, blef utnämnd till den tjenst
vid Universitetet, hvilken han ännu innehar.
Äldre läraren i Matematik Magister Henrik Pant
sar undfick afsked från sin tjenst den 6 Augusti 1884.
Då han blifvit förordnad att från och med höstterminen
1858 vara lärare i matematik vid tekniska Realskolan
i Helsingfors, och han derefter, med undantag endast
af läseåret 1861—1862, hvilket af honom användes för
idkande af studier vid tekniska högskolorna i Zürich
och Hannover, i enahanda egenskap tjenstgjort vid de
ur sagda skola framgångna läroverken, eller Polytekniska skolan i Helsingfors och sist i Polytekniska Insti
tutet i Finland, så har hans tjenstetid såsom lärare vid
teknisk undervisningsanstalt i landet omfattat en tid af
25 år.
Äldre läraren i Arkitektur Arkitekten Frans Ana
tolius Sjöström, afled den Usta Augusti 1885. Efter
afslutad studiekurs vid Fria konsternas akademi i Stock
holm under åren 1861—1868 tillbragte han hösten 1869
och åren 1870 och 1871 på en studieresa i Tyskland,
der han hufvudsakligen uppehöll sig vid tekniska hög
skolan i Hannover, och erhöll efter sin återkomst till
hemlandet, förordnande att från början af året 1872
bestrida läraretjensten i arkitektur vid tekniska Real
skolan i Helsingfors. Enahanda läraretjenst innehade
han derefter vid Polytekniska skolan, och utnämndes,
vid reorganisationen af detta läroverk, till äldre lärare
i arkitektur vid Polytekniska Institutet i Finland, hvil
ken tjenst han derefter innehade intill slutet af höstter
minen 1884, då tilltagande sjuklighet nödsakade honom
att taga tjenstledighet från sin lärarebefattning, hvilken
han icke vidare tillträdde. Såsom lärare vid landets
tekniska undervisningsanstalter hade han således fått
verka endast under 13 års tid.
De nyutnämnde lärarene äro följande:
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Yngre läraren i Deskriptiv och Projektivisk Geo
metri Magister Friherre Karl Evert Palmén utnämnd
den 20 December 1883. Såsom medsökande till tjensten, hvilken under ledigheten föreståtts af nuvarande
innehafvaren, hade anmält sig Dr. Hjalmar R. Hellin,
och Ingeniören Erik Max. Wigrén. Profföredrag hol
los: af Mellin den 6 Oktober 1883, och af Palmén den
8 i samma månad, hvaremot Wigrén afstod ifrån att
hålla det honom ålagda föredraget.
Äldre läraren i Ingeniörvetenskaperna Ingeniören
Michael Strukel utnämnd den 23 Maj 1884. Denna
tjenst, hvilken varit obesatt under två års tid eller allt
sedan förre innehafvaren Ingeniören Endre Lekves den
20 Februari 1882 timade frånfälle, anslogs ledig den 25
Februari 1884, och såsom sökande anmälde sig endast
nuvarande innehafvaren af densamma, hvilken då var
yngre lärare i Grafisk statik och Ingeniörvetenskap.
Ingeniören Carl Emil Holmberg, utnämnd till
yngre lärare i Grafisk statik och Ingeniörvetenskap
den 27 November 1884. Denna af honom innehafvande
tjenst, som den 23 förutgångna Maj blifvit ledig genom
förre innehafvarens utnämning till äldre lärare, ansöktes
inom behörigen medgifven ansökningstid af Ingeniören
L. G. Lindqvist och förenämnde Holmberg, hvilken i
egenskap af vikarie förestått tjensten under hösttermi
nen 1884.
Filosofie Doktorn Hjalmar Robert Mellin, utnämnd
till äldre lärare i Matematik den 27 November 1884.
I ledighet efter åt förre innehafvaren Magister H. Pant
sar beviljadt afsked, ansöktes denna läraretjenst af Dok
torerne Zachris Levänen, Lars Neovius, Freyvid Ranc
hen och Docenten Dr. Hjalmar Mellin, hvilken under
hösttermin 1884 varit tillförordnad att såsom vikarie be
strida undervisningen i Matematik vid Institutet.
Arkitekten Karl Oustaf Nyström, utnämnd till äldre
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lärare i Arkitektur den 25 November 1885. Förre
innehafvaren af tjensten afled, såsom ofvan blifvit anfördt, den l:sta Augusti 1885 och såsom ende sökande
anmälde sig inom den medgifna ansökningstiden yngre
läraren i byggnadskontmktionslära vid Institutet, före
nämnde Nyström. Vid besättande af de fyra sistanförda
läraretjensterna hafva några profföredrag icke blifvit
anställda.
Yngre läraretjensten i Byggnadskonstruktionslära,
hvilken genom sistanförda utnämning blifvit ledig, har
inom ansökningstidens utgång, den 12 förlidne Februari,
ansökts af Arkitekterne Svante Magnus Schjerfbeck,
Georg Schreck och Onni Alcides Törnqvist. Då likväl
ingen af sökandene för det närvarande ansetts vara
kompetent till denna tjenst, har densamma på grund
af Kejserliga Senatens beslut af den 26 nästvikne Mars
lemnats obesatt och skall tillsvidare förestås af vikarie.
Under höstterminen 1885 då äldre läraretjensten i
arkitektur varit ledig, äfvensom under vårterminen 1886,
medan yngre läraretjensten i byggnadskonstruktionslära
varit obesatt, har Arkitekten K. G. Nyström genom
Kejserl. Senatens beslut af den 4 Sept. 1885 och den
21 Januari 1886 förordnats att med biträde af arkitek
ten O. A. Törnqvist bestrida undervisningen i hithörande
ämnen.
Personalförändringarna ibland Institutets extra lä
rare hafva deremot varit jemförelsevis fåtaliga.
Extra läraren i Landtmäteriförfattningar Öfverdirektörs adjointen Niklas Hertz tog afsked från denna
syssla den 4 November 1884 och efterträddes af juriskandidaten Niklas Axel Herlin, hvilken den 29 Januari
1885 af Industristyrelsen förordnades att förestå samma
tjenst.
Extra läraren i sång Magister Martin Wegelius
undfick på egen begäran afsked från sånglärarebefatt
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ningen den 26 September 1885, och Musikern Karl Gu
staf Sjöblom blef af Industristyrelsen den 29 påföljande
Oktober förordnad att vara sånglärare vid Institutet.
Extra läraren i Tyska språket e. o. Lektorn Her
mann Paul afled efter någon tids sjuklighet den 4 De
cember 1885. I Januari månad år 1869 förordnad att
vara extra lärare i Tyska språket vid tekniska Real
skolan i Helsingfors, anstäldes han, vid denna skolas
reorganisation, i enahanda egenskap först vid Polytek
niska skolan och derefter vid Polytekniska Institutet i
Finland, och omfattar hans verksamhet såsom tysk språk
lärare vid teknisk läroanstalt således en tid af 17 år.
Undervisningen i Tyska språket vid Institutet har efter
hans frånfälle jemlikt Industristyrelsens förordnande af
den 4 Februari 1886 öfverlemnats åt språkläraren Georg
Richard Wilhelm Zilliacus.
Åt extra läraren i Agronomi och Skogshushållning
Läneagronomen Adolf Theodor Forssell har beviljats
afsked den 4 förlidne Maj, och samma dag har Industri
styrelsen utfärdat förordnande för Boställsinspektorn Au
gust Wartiainen att förestå sagda tjenst.
Tjenstledighet har åtnjutits af:
Äldre läraren Б'. A. Sjöström under September
månad år 1883 för besök af hygieniska utställningen i
Berlin.
Densamme under vårterminen år 1885 för sjuklighet.
Tillförordnade att under tiden handhafva under
visningen hafva varit :
Under första ledigheten yngre läraren K. G. Ny
ström : och under andra ledigheten densamme jemte
arkitekten Th. Decker.
Äldre läraren Dr. K. F. Slotte, jemväl för sjuk
lighet, för tiden från den 15 November 1884 till höst
terminens slut. Undervisningen handhades under ledig
heten af Prof. A. F. Sundell.
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Yngre läraren i Grafisk statik och Ingeniörvetenskap C. E. Holmberg under läseåret 1885—86 för id
kande af studier i utlandet. Tjensten har, jendikt
Kejserl. Senatens förordnande af den 10 Juni 1885
föreståtts af ingeniören N. Winogradoff.
Extra läraren i Mineralogi och Geognosi Bergsingeniören C. P. Solitander under två veckors tid i
Oktober år 1883 för att geologiskt genomgå och kart
lägga Evois Kronopark, samt under September och Ok
tober månader 1884 äfvensom Mars—April 1885 för
ledande af särskilda metallurgiska försök vid Wärtsilä
jembruk. Undervisningen i berörda ämnen har under
tiden handhafts af Dr. H. A. Wahlforss.
Extra läraren i sång Magister Martin Wegelius
under höstterminen 1885 för enskilda angelägenheter.
Tjensten har föreståtts af musikern K. G. Sjöblom.
Extra läraren i Agronomi och Skogshushållning,
Th. Forssell under läseåret 1885—86. Tillförordnad
lärare var under ledigheten Boställsinspektorn Aug.
Wartiainen.
Det medelst Nådigt Reskript af den 3 December
1884 å Institutets stat uppförda anslaget af 1500 mark,
afsedt att användas till reseunderstöd åt lärare vid Polytekniska Institutet för studieresor i utlandet, har under
förliden sommar första gången disponerats. Medelst
beslut af den 29 Maj 1885 har Kejserliga Senaten tillagt
lärarene C. Reuter och M. Seiling haliva beloppet eller
750 mark åt hvardera, för att begagnas i enlighet med
en af dem sjelfva uppgjord reseplan ; och har den förre
i enlighet dermed besökt tekniska högskolorna i Berlin
och Hannover för att inhemta kännedom om den nu
varande ståndpunkten af undervisningen i Landtmäteri
derstädes m. m.; och den senare uppehållit sig vid
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särskilda fabriker för tillverkning af verktygsmaskiner,
samt besökt åtskilliga spinnerier och väfverier i mel
lersta Tyskland för att lära känna de nyaste i bruk
varande förfaringssätten vid dessa verk.
Afven andra af Institutets lärare, äfvensom aspi
ranter till lärareplatser, hafva under sista tre-årsperiod
gjort studieresor till utlandet, hvarvid de dels åtnjutit
understöd af allmänna medel, men dels också företagit
resan på egen bekostnad. Följande sammanställning
lemnar en öfversigt öfver antalet resor äfvensom ända
målet och tiden för desamma.

Namn.

Beloppet af
understödet, Ändamålet med
der sådant
resan.
åtnjutits.

Tiden för
resan.

Mellin, E. H.

Egen
bekostnad.

Idkat studier i
Stockholm

Våren
1883.

Palmen, K. E.

Egen
bekostnad.

Studerat under
visningsmeto
derna i Deskrip
tiv Geometri i
Zürich.

Sommaren
1883.

Reuter, C.

Egen
bekostnad.

Besökt sär
skilda formte
gel- och terracotta-varu fabri
ker i Schleswig,
samt tagit kän
nedom om de vid
„Vermessungs“byrån i Ham
burg pågående
arbeten.

Sommaren
1883.

Koister, R.

Egen
bekostnad.

Besökt sär
skilda fabriker i
Westphalen och
Sachsen m. m.
samt hygieniska
utställningen i
Berlin.

Sommaren
1883.
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Nyström, K. G.

Egen
bekostnad.

Besökt hygie
niska utställnin
gen i Berlin

Sommaren
1883.

Sjöström, F. A.

Egen
bekostnad.

Besökt hygie
niska utställnin
gen i Berlin.

Hösten
1883.

Mellin, H. R.

1200 mark
Universite
tets Dispositionsmedel.

Idkad studier
i Stockholm.

Våren
1884.

1500 mark Studerat biblio
enl. K. Se teks- och arkiv
natens be byggnader i sär
skilda af Eu
slut af d.
ropas större
1823/,84.
städer.

Sommaren
1884.

Reuter, C.

750 mark af Besökt tekniska
Pölyt. Inste, högskolorna i
resestipen Berlin och Han
nover m. m.
dium enl. K.
S. beslut
18«/585.

Sommaren
1885.

Seiling, M.

Besökt sär
750 mark af
Pölyt. Insta, skilda spinne
resestipen rier och väfvedium enl. K. rier samt ma
skinfabriker i
S. beslut
mellersta Tysk
18«/,85.
land.

Sommaren
1885.

Strukel, M.

1200 mark
tillfälligt reseunderstöd
enl. K. S. af
d. 1810/,85.

Holmberg, C. E.

3000 mark Idkat studier i
under ett års Berlin och före
tid enl. K. S. tagit resor till
anmärknings
beslut af d.
värda konst
182,/t85.
byggnader å
jernvägar.

Nyström, K. G.

Besökt sär
skilda bygg
nadsföretag i
Skottland och
England samt
utställningen i
Antwerpen.

Sommaren
1885.

Läseåret
1885—86.

Strömberg, A. G.

1950 mark
under 2 års
tid af det å
Pölyt. Insta,
stat uppför
da anslag till
anordnande
af undervis
ning i elek
troteknik m.
m. enl. K. S.
beslut af d.
18s“/1085.

Slotte, K. F.

Åtnjutit dag Besökt elektro- Julferien af
traktamente tekniska utställläseåret
m. m. enl. gäl-1 ningen i St. Pe 1885—86.
lande resetersburg.
reglem. enl.
K. S. beslut
af d. iS'^se.

Idkar studier
i elektroteknik i
Berlin och arbe
tar i verkstäder
fôr elektrotek
nisk materiel.

Läseåren
1885—

Eleverne.
Då antalet elever vid Pölyt. Institutet under det
sista trienniet år för år tilltagit, såsom nedanstående
tabell, hvilken jemväl angifver elevernes fördelning på
de särskilda fackskolorna, utvisar, tyckes deraf framgå
att förtroendet för de praktiska yrkena dock är i till
tagande, i trots af de svårigheter, idkaren af desamma
oftast, och isynnerhet under närvarande tid, hafva att
bekämpa.
Antalet elever uti
Fackskolan för
Ingeniörväsende ....
Maskinbyggnad..................
Arkitektur.......................
Kemisk teknologi ....
Landtmäteri.......................
Sumina

Läseåren.
1883—84 1884—85 1885—86
39
18
17
12
31
117

]

50
21
23
11
35
140

51
19
32
10
32
144

Antalet betalande- och frielever var under de sistförlidna tre åren^
betalande frielever. frielever i
procent.
elever.

Läseåret 1883—84
„
„

1884—85
1885—86

60
78
84

57
62
60

47,86
46,71
41,66

De såsom medellösa uppgifna eleverne, äro på sätt
häraf synes, talrika nog, hvarföre också de understöd,
hvilka kunnat gifvas åt de mest behöfvande och sträfsamme af dem, varit synnerligen välkomna. Under sista
trienniet hafva sådana understöd, till ett sammanlagdt
belopp af 7,940 mark, kommit följande 24 elever till del:
Tiden då
Elev, som
undfått under understödet
gifvits.
stöd.

Från hvilken fond eller
af hvem understödet
gifvits.

Lönnroth,
Oskar Fredrik.

December
1883

Biträdande Chefens
för Finans-Expeditionen
dispositionsmedel

50

D:o

D:o

50

D:o

D:o

50

D:o
Läseåret
1883—84

D:o
Öfverdirektören för
Landtmäteri.

50
400

D:o

D:o

400

D:o

D:o

400

D:o
10 Mars
1884

D:o

400

Institutets skolkassa

300

stödets
belopp.
Mark.

Asp,
Gustaf Edv.
Idström,
Gabriel.
Öhman,
Joh. Alex.
Pajula,
Karl Emil.
Linder,
Alexander.
Såltin,
Ivar Wäldern.
Koshinen,
Edvard
Lönnroth,
Oskar Fredrik.
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Söderman,
Karl Wilhelm.

10 Maj
1884.

Institutets skolkassa.

200

Koskinen,
Edvard.

Läseåret
1884—85.

Öfverdirektören för
Landtmäteriet.

400

Neovius,
A. Wilh. Gar.

D:o

D:o

400

Öhman,
Joh. Alex.

D:o

D:o

400

Knuutila,
Hugo Johan.

D:o

D:o

400

Michailoff,
Stefan.

Decemb.
1884.

Privat person.

20

Lönnroth,
15 Decemb.
Biträdande Chefens
Oskar Fredrik.
1884.
för Finans Expeditionen

50

dispositionsmedel.

Söderman,
Karl Wilhelm.

D:o

D:o

50

Gust/Edv.

D:o

D:o

50

Gestrin,
Ernst Theodor.
Michailoff,
Stefan.
Söderman,
Karl Wilhelm.
Asp,
Gustaf Edv.

D:o
April
1885.
21 Maj
1885.
31 Maj
1885.

D:o

50

Privat person.

100

Institutets skolkassa.
Biträdande Chefens
för Finans Expeditionen
dispositionsmedel.

200

D:o

D:o

50

D:o

D:o

50

D:o
16 Oktob.
1885.
12 Decemb.
1885.
Läseåret
1885—86.

D:o

50

Institutets skolkassa.

150

D:o
Öfverdirektören för
Landtmäteriet.

300

Gestrin,
Ernst Theodor.
Idström,
Gabriel.
Lindqvist,
Selim Arvid.
Ståhlberg,
Carl Emil.
Sairanen,
Petter.
Nilsson,
Sten Viktor.

50

400
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Karvonen,
Fredr. Alex.
Immell,
Frans Oskar
Svahn,
Uno Gustaf
Michailoff,
Stefan.
Hagelstam,
Karl Viktor

Läseåret
1885—86.

Öfverdirektören för
Landtmäteriet.

400

D:o

D:o

400

D:o
Januari
1886.

•D:o

400

Privat person.
Hagelstamskt stipendium
vid Universitetet.
Dec. 1885.

100
350

Maj 1886

D:o

350

Dec. 1885.

Publikt stipendium vid
Universitetet.

135

Maj 1886.
31 Maj
1886.

D:o
Biträdande Chefen
för Finans-Expedi
tionen.

135

D:o

D:o

50

D:o

D:o

50

D:0

D:o

50

student.

D:o
Öller,
Karl Jonathan.
filos. kand.

D:o
Asp,
Gustav Edv.
Idström,
Gabriel.
Albrecht,
Anton Uno
Ahonen,
Antti.
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Enligt uppgifter hemtade ur elevernes, vid inträdet företedda preätbetyg voro af de samma födda:
i Nylands.................... län 60 . . . . 27,52 «/о
„ Åbo och Björneborgs V
34 . . . . 15,59 %
26 . . . . 11,92 "/g
„ Wasa.......................... V
25 . . . . 11,46 %
„ Wiborgs..................... я
23 . . . . 10,55 %
„ Tavastehus .... я
18 . . . . 8,25 %
„ Kuopio..................... я
18 . . . . 8,25 »/g
„ St. Michels .... я
8 . . . . 3,67 %
„ Uleåborgs .... я
4
. . . . 1,83 %
„ Ryssland .... я
1
. . . . 0,45 %
„ Sverige..................... я
. . . 0,45 %
1
.
„ Tyskland .... я
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och voro af desse söner till:
Civile tjenstemän...................................................... 45
Eusthållare, hemmansinnehafvare ochtorpare . . 32
Handlande och kontorister.......................................25
Handtverkare . .............................................................22
Prester......................................................................16
Militärer..................................................................... 14
Professorer och lärare............................................ 10
Vaktmästare, postiljoner jernvägs konduktörer . . 9
Possessionater............................................................ 8
Sjöfarande..................................................................7
Byggmästare, verkmästare, qvartersmän....
7
Murare, stenhuggare, fabriksarbetare....................7
Fabrikanter..................................................................4
Klockare och orgelnister........................................ 3
Formän.......................................................................2
Gårdsegare................................................................. 2
Apotekare..................................................................1
Trädgårdsmästare........................................................1
Restaurator.................................................................. 1
Uppgift saknas.............................................................2
Vid intagningen i läroverket hadeeleverne upp
nått följande ålders år:
Läseåret 1883—84.
1884—85.
1885—86.
16 år .... 6 ....
6 .... 3
17 „ .... 9 ....
7 .... 6
18 „ .... 15 ....
9 .... 11
19 „ .... 9 .... 14 .... 9
20 я .... 3 ....
5 .... 8
21 „ .... 4 ....
2 .... 6
22 я .... 3 ....
1 .... 2
23 я .... — ....
2 .... 1
24 я .... - .... - .... 2
26 „ .... 2 . . . . - .... -
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Läseåret 1883-84.
1884—85.
1885—86.
27 år .... — .... 1 ....—
28 „

-

.... -

....

29 „ ....

1
-

.... -

....-

.... -

....

-

....

.

32

„

35

„

....

1

.

.

2
1

.-

Medelåldern var således :
18,86 .... 19,06 .... 19,76

Helsotillståndet ibland Institutets elever har såtill
vida varit tillfredställande, att endast ett fåtal af dem
angripits af å orten gängse sjukdomar. Dock hafva tre
under trienniet bortryckts af döden. August Erland
Wihlman elev i 3:je årskursen af fackskolan för Arki
tektur, afled i Reso den 26 Juli 1884; Axel Wilhelm
Forsman elev, i 2:ra årskupsen af fackskolan för Ingeniörväsende, dog i Helsingfors den 30 November 1885 ; och
Karl Edvard Alfons Schulman, elev i 4:de årskursen af
fackskolan för kemisk teknologi, afled i Helsingfors den
14 Maj 1886. Dödsorsaken har i alla tre fallen varit
lungsot.
Att slutligen eleven i 2:dra årskursen af facksko
lan för maskinbyggnad Bernhard Alfred Nord den 26
förlidne Februari, antagligen under ett anfall af hastigt
påkommen sinnesrubbning, sjelf förkortat sitt unga lif
medelst intagande af cyankalium, måste väl hänföras
till antalet af sådana sorliga händelser, hvilka tid efter
annan ske med personer från alla samhällsklasser och
af de mest olika lefnadsvilkor.

Polytekniska Institutets elever hafva i alla tider
haft för sed att använda sommarferierna till nyttig verk
samhet och särkildt till praktiska öfningar på sådana
2
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arbetsfält, hvaråt de i framtiden ärna egna sina krafter.
Denna goda och berömvärda plägsed, hvilken onekligen
har en stor uppfostrande betydelse, i det att ej mindre
de under läseåret inhemtade teoretiska kunskaperna
derigenom vinna fastare botten, än ock eleverne sjelfva
lära sig att genom egen anstängning och eget arbete
förtjena bidrag till sitt lifs uppehälle, har af eleverne
omfattats med årligen tilltagande ifver, såsom ur föl
jande sammanställning kan inhemtas:
Arbete under sommarmånaderna hafva erhållit i
egenskap af:
Sommaren
1883.
1884. 1885
Ingeniörbiträden.......................... 11
11
23
Landtmäteribiträden ....
5
18
15
Arbetare vid mek. verkstäder .
4
10
8
Biträdande Maskinister på ångf.
2
Biträden hos Arkitekter . . .
4
5
5
Murare.........................................
3
6
—
Geologer vid Fini. Geolog. Und. 2
2
—
Biträde vid krutbruk .... —
1
Informator.................................... —
—
1
Summa 26
50
60
eller resp. 40 °/o, 60 % och 66 % af de till påföljande
år i Institutet qvarblifne eleverne.
—

—

—

Exkursioner.
Polytekniska Institutets stadgar föreskrifva i § 10
att „eleverne bör beredas tillfälle att, under ledning af
vederbörande lärare, besöka verkstäder, byggnadsföre
tag och inrättningar, der eleverne kunna vinna insigt
i det tekniska arbetets art och beskaffenhet.“ Sådana
besök eller s. k. exkursioner hafva årligen företagits
till fabriker och arbetsställen i och invid denna stad.
Men äfven två längre exkursionsresor hafva egt rum.
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Den första af dessa exkursioner, hvilken företogs den
12—17 December 1885 och i hvilken äldre läraren i
Akitektur Arkitekten K. G. Nyström, samt dennes bi
träde under året, Arkitekten O A. Törnqvist, samt 10
elever från de två högsta årskurserna af fackskolan för
arkitektur deltogo, gällde ett besök i S:t. Petersburg för
att studera derstädes förefintliga monomentala byggna
der och konstföremål. Den senare åter hade till mål
studium af särskilda anmärkningsvärda konstarbeten å
den under byggnad varande jernvägen emellan Östermyra
och Uleåborgs stad, och företogs under påskferien, 21—
26 April, innevarande år. Deltagare i densamma voro
äldre läraren i Ingeniörvetenskap Ingeniören M. Strukel,
vikarien för tjenstledige yngre läraren i Grafisk statik och
Ingeniörvetenskap, Ingeniören N. Winogradoff samt 13
elever från de två högsta årskurserna af fackskolan för
Ingeniörväsende.

Nya anslag.
Behofvet af en undervisningskurs vid Polytekniska
Institutet i elektricitetslärans tillämpningar i praktiken,
eller i den s. k. elektrotekniken, har länge varit erkändt;
och att en kurs i detta ämne ännu icke kommit till
stånd såsom sjelfständigt läroämne har sin orsak i bri
sten på ej mindre erforderlig undervisningsmateriel, än
också på en för ändamålet särskildt utbildad lärare.
Den första bristen har blifvit i någon mon afhjelpt ge
nom tillfälliga anslag, hvilka Institutet fått uppbära
allt sedan hösten år 1883 för uppköp af nödig under
visningsmateriel, och hvilka medel blifvit använda för
inköp af en Gasmotor à 5 hästkrafter, en dynamomaskin jemte dertill behöfliga utvexlingar, äfvensom sär
skilda andra för ändamålet erforderliga apparater. Den
senare bristen eller afsakuaden af en för ämnet särskild
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utbildad lärare, har väl icke varit lika kännbar som
den förstnämnda, emedan Institutets lärare i Fysik åtagit
sig att uti den föreskrifna kursen i tillämpad Fysik
lemna undervisning och handleda öfningarne äfven i
elektroteknik så långt tiden kunde sådant medgifva.
Men för att i framtiden kunna erhålla en särskild lärare
i oftanämnda läroämne har medelst Nådigt Reskript af
den 3 December 1884 på Institutets stat uppförts ett
årligt anslag af 3,000 mark för anordnande af en under
visningskurs i elektroteknik och för bestridande af kost
naderna för andra tillfälliga läroämnen. Af detta
anslag uppbär för det närvarande Ingeniören Axel G.
Strömberg ett reseunderstöd under två års tid af 1,950
mark om året för att i utlandet utbilda sig till lärare
i meranämnda läroämne.
Medelst Nådigt Reskript af samma datum har å
Institutets stat dessutom uppförts ett årligt anslag af
1500 mark att användas till ett eller flere reseunder
stöd åt lärare vid Polytekniska Institutet för studiere
sor i utlandet; och har detta anslag allaredan blifvit
under fjolåret disponeradt, såsom här tidigare blifvit
omnämndt.

Understöds- och stipendiifonder.
Medelst testamentarisk disposition af den 7 De
cember 1884 har Arkitekten F. A. Sjöström i lifstiden
och hans ännu lefvande maka Olga Sjöström förordnat,
att efter den förstnämndes död skall ur makarnes qvarlåtenskap till Polytekniska Institutet utbetalas en summa
af 20,000 mark, hvilken, under namn af „Frans Sjö
ströms resestipendium“, skall förvaltas sålunda, att rän
tan deraf hvart tredje år tilldelas en från Polytekniska
Institutet och dess fackskola för arkitektur utgången
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framstående elev för att af honom användas till studie
resor i utlandet. Dessa medel har undertecknad å Pölyt.
Institutets vägnar emottagit den 10 December 1885.
Dessutom disponerar Institutet öfver två andra
understödsfonder, hvilka tillfallit detsamma redan före
nu ifrågavarande tre-årsperiod, nemligen:
Färgaremästareenkan Gustava Lovisa Lundgréns
understödsfond, hvilken nu uppgår till 4,465 mark 1
penni ; samt
Polytekniska Institutets stipendiifond, stor 1,422
mk. 85 penni, stiftad till minne af Hans Majestät
Alexander II 25 åriga Regeringsjubileum.

Biblioteket och samlingarna.
Institutets bibliotek har årligen blifvit tillökt ge
nom inköp af tryckalster i det omfång, anslaget sådant
medgifvit. Dessutom hafva delvis mycket värdefulla
föräringar blifvit till detsamma gjorda af:
Finans Expeditionen i Kejserliga Senaten för Finland.
Bergsstyrelsen,
Industristyrelsen,
J ernvägsstyrelsen,
Finska vetenskapssocieteten,
Byrån för allmänna undervisningen i N. Amerikas för
enta stater,
Konsul Carl Juhlin-Dannfelt,
Öfveringeniören Th. Tallqvist,
Ingeniör Th. Frosterus,
Kanslirådet K. L. Lindeberg,
Ingeniör C. Reuter,
Ingeniör M. Strukel,
Konsul H. Winckelmann i Uleåborg,
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Ingeniör Eug. v. Knorring,
Institutets elev. K. v. Schoultz.
Antalet boklån från biblioteket under Läseåret
1885—86 hafva, enligt af bibliotekarien meddelad upp
gift, uppgått till 625
Deraf af Institutets lärare: . . . 284
„
„
»
elever: . . . 294
„
„ personer utom läroverket:
47
625Г
Institutets för undervisningen afsedda samlingar
hafva jemväl blifvit tillökta i den mon anslagen medgifvit verkställande af inköp. Men dessutom har In
stitutet blifvit ihågkommet med föräringar af följande
personer:
Fabriksföreståndaren för Arabia porslinsfabrik, Ingeniören G. Herlitz, som gifvit en samling profver af
lergods från olika stadier af bearbetning, belysande till
verkningar af porslinsvaror.
Fabriksföreståndaren, Ingeniören Aug. Palmberg,
förvaltare af Turpa krutbruk, en samling profver utvi
sande den gradvisa behandlingen af råämnen vid krut
fabrikationen.
Fotografen D. Nyblin, särskilda fotografiska vyer
af konstbyggnader vid Wasa jernväg.
Förvaltaren af Salahmi jernbruk Karl Elmgren, en
samling profver å sjö- och myrmalmer samt smältprodukter.
Bergsstyrelsen i Finland, en samling särskilda
mineralier.
Apothekaren W. Wahlforss i Kimito, en samling
tantaliter.
Ing. A. Oterdahl i Helsingfors en samling färgprofver.
«
Fru Olga Sjöström, en perspektivisk ritning af
Pölyt. Institutets, hus.
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Brukspatron E. L. von Julin, diverse mineralier
Föreståndaren för Tölö sockerbruk, Magister A.
E. Alithan, en samling sockerprofver.
Ing. A. G. Strömberg, tvenne ritningar öfver Warkaus verkstad.
Brukspatron F. Idestam, diverse profver af cellulosa
i olika stadier af bearbetning, utvisande arbetsmetoden
vid Nokia fabrik.
Ingeniören R. Hindström, särskilda profver af as
falt och beck samt preparater deraf.
Festsalen jemte tvenne till densamma gränsande
rum, hafva under 1885 års landtdag disponerats af
konstnärsgillet, hvars egen lokal i finska fruntimmers
skolans hus varit upplåten åt presteståndet. Uti 2:dra
våningen af husets södra flygel har skolöfverstyrelsens
embetslokal fortfarande varit inrymd. Den lokal i 3:je
våningen af samma flygel, som förut innehafts af Bergs
styrelsen, har efter dess indragning upptagits af In
dustristyrelsen, hvilken dock sedan början af hösttermi
nen 1885, utbytt densamma mot en ungefär lika rym
lig lokal i Usta våningen af husets nordvestliga del.
Helsingfors den 31 Maj 1886.
E. Qvist.
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Finans Expeditionen den 7 December 1885 fastställdt formulär.
Förestående antal elever fördelade sig

p: 5
со П2
i

Ф

Fackskolan för
Kemisk teknologi

Elevernes ålder. Biblio
tekets
volym
s
antal
jjo 2vid
årets
EÜ
utgång.

530 j 22,4
20,9

26

18

Tidskr.

25

17

1,413

1,170

21,4

24

19

Böcker

1,470

21,3

37

17

2,038

1,110 21,4 32
6,960 1 "1

17

Influtne
term ins afg.
under läseåret.

crq _

A ntalet
betalande

Utom F in 
lands grän-

A nnan del
af Nylands
län.

OQ B
_0
B ®

Termins
afgiften.

Lägsta åldersåret.

efter hemorten,
bosatte i:
H elsing 
fors.

språk till

modersmål.

Summa.

E x tra

elever.

Egande ngt.
främmande

1

1

Ordinarie
elever.

efter modersл målet:
C* 03
£
< p4
g g p"
0 *0
® SS

“S
so. è" B:
1 ^B
™ c'S
e i
S-“ 2.
g

Högsta ålders
året.

Antai eiever.

Mark.

3

7

10

8

2

4

6

i

9

8

14

4

33

—

6

31

2,680

6

1

12

—

2

13

Ingeniörväsende

48

3

51

43

Maskinbyggnad

18

1

19

14

4

Landtmäteri

27

5

32

26

6

Arkitektur

30

2

32

28

Summa 126

18

144 119

—
i

27

—

11

8

—
5

14

19

—

3

20

37

10

97

—

23

87

5

3

—
i

23

2

3,451

