Redogörelse
för

Polytekniska institutets verksamhet
under lÉtseåret 1891—1892,
afgiften vid det offentliga årsförhöret den 31 Maj 1892
af institutets direktor.

Läseåret 1891—1892 har för Polytekniska insti
tutet ett visst historiskt intresse derigenom att med
ingången af detta tidskifte 30 år förlidit sedan en på
vetenskaplig grund baserad teknisk undervisning vun
nit fast fot i landet.
Det är bekant att genom Kejserliga förordningen
af den 9 Juni 1847 tekniska realskolor inrättades i enhvar af städerna Helsingfors, Åbo och Wasa. Under
visningsplanen för dessa skolor var emellertid af den
mest elementära och anspråkslösa beskaffenhet då uti
dem icke ingick något specielt tekniskt ämne. Från
andra lägre elementarläroverk skiljde sig dessa skolor
blott genom litet mera omfattande kurser i de mate
matiska ämnena samt derigenom att de gamla språken
voro ersatta af nyare språk, äfvensom att särskild un
dervisning meddelades i teckning äfvensom i handslöjd.
Enligt denna plan fortfor verksamheten vid dessa sko
lor intill slutet af 1850-talet. Från denna tid vidtog
för tekniska realskolan i Helsingfors den rad af förän
dringar, sum slutligen skulle leda till inrättandet af Po
lytekniska institutet i Finland.
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Genom Hans Kejserliga Majestäts Nådiga förord
ning af den 29 December 1858 stadgades nemligen om
anställande af tre ordinarie lärare i stället för en enda,
som dittills j ernte särskilda timlärare hade handhaft
undervisningen, nemligen: en för matematik, landtmätning, karteaffattning och afvägning; en för fysik, mekanik,
maskinlära och mekanisk teknologi; och en för kemi,
kemisk teknologi, mineralogi och naturalhistoria. Dess
utom inrättades en biträdande läraretjenst i kemi för
handledning af öfningarna i laboratorium, äfvensom en
extra läraretjenst i modell- och maskinritning, beskrifvande geometri, allmän byggnadskonstruktionsiära och
byggnadsmaterialiekännedom, hvarjemte verkstäderna
afskaffades. Genom Kejserliga Senatens beslut af den 12
Oktober 1859 inrättades i stället för biträdande läraretjensten i kemi en särskild ordinarie läraretjenst i teknisk
kemi, hvilket ämne sålunda skiljdes från läraretjensten i
allmän kemi. Genom förordnande af den 10 Juli 1860 in
rättades två nya extra läraretjenster, hvarigenom den
nyss omförmälda tjensten, som bordt omfatta modelloch maskinritning, beskrifvande geometri, allmän bygg
nadskonstruktionsiära och byggnadsmaterialiekännedom,
sönderföll i tre särskilda tjenster, nemligen: en för allmän
byggnadskonst (ingeniörvetenskap), en för maskinlära
och maskinritning samt en för deskriptiv- och praktisk
geometri. Samteliga nämnda tjenster blefvo uppförda
på ordinarie stat genom Kejserliga Senatens beslut af
den 5 Juni 1861. Och genom den betryggade ställning,
vederbörande lärare i de rent tekniska ämnena här
igenom erhöllo, kan den på vetenskaplig grund hvilande tekniska undervisningen anses halva blifvit i lan
det rotfäst från och med början af derpåföljande höst
termin 1861. Ytterligare inrättades en ordinarie lärare
tjenst i arkitektur genom Kejserliga Senatens beslut af
den 15 Juni 1863.
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Med de sålunda tillkomna lärarekrafterna arbetade
skolan intill den l:sta Maj 1872 då Nådiga förordnin
gen angående tekniska realskolans i Helsingfors förän
dring till en Polyteknisk skola emanerade, genom hvil
ken ej blott en af de rådande faktiska förhållanden be
tingad namnförändring blef införd, utan ock anslagen
till biblioteket och samlingarna samt till aflöning åt
lärarene erhöllo en välbehöflig tillökning. Tillika in
rättades fyra nya extra läraretjenster, nemligen: en i
experimentalfysik, en i mekanisk teknologi, en i mine
ralogi och geognosi samt en i ryska språket, hvarjernte
de hittills bestående tvenne realklasserna indrogos och
ersattes med en förberedande sådan.
Under denna period af utveckling var skolan allt
fortfarande inrymd i huset N:o 50 vid Alexandersgatan,
eller detsamma, uti hvilket från första dagen af skolans
verksamhet ett färre antal rum blifvit för dess behof
upphyrda. I följd af det ökade antalet lärare och ele
ver, hade anspråken på utrymme oafbrutet stegrats, så
att skolan i början af 1870-talet disponerade öfver hela
huset med undantag blott af tvenne lokaler, hvilka be
boddes, den ena af skolans direktor och den andra af
gårdens égaré. Vidare kunde lokalen icke utvidgas,
men var dock för trång och framförallt oändamålsen
lig såsom fallet måste blifva då ett hus användes till
ett annat ändamål än det hvartill detsamma ursprung
ligen varit afsedt. Och härmed nalkades tiden då den
i allt högre grad kännbara bristen af en egen särskildt
inrättad lokal skulle afhjelpas.
Redan den 1 Maj 1862 hade Kejserliga Senaten
på af Manufakturdirektionen den 18 Januari 1861 gjord
framställning anbefallt bemälda direktion att låta upp
göra ritning och kostnadsförslag till en byggnad för en
högre teknisk läroanstalt samt att föreslå lämplig plats
för densamma. Men frågan blef under en längre tid
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beroende af underhandlingar med statsmyndigheterna
angående en härför lämplig tomtplats. Först den 26
September 1872 öfversände Manufakturdirektionen till
Kejserliga Senaten af arkitekten Sjöström uppgjord rit
ning till en sådan byggnad, och den 19 Maj 1874 för
ordnade Kejserliga Senaten att densamma skulle utfö
ras i enlighet med vissa af öfverstyrelsen för allmänna
byggnaderna föreslagna modifikationer, på de af staden
för ändamålet anvisade tomterna invid Sandvikstorget.
Sedan grundläggningsarbetet vidtagit om hösten samma
år, och Kejserliga Senatens bifall vunnits till husets
uppförande i det större omfång, som af arkitekten Sjö
ström ursprungligen föreslagits, fortskred arbetet så
hastigt att skolan kunde påbörja sin verksamhet uti
eget hus den lista September 1877.
Samtidigt inrymdes i detta hus Skolöfverstyrelsens,
Manufakturdirektionens och Bergstyrelsens embetslokaler, af hvilka den förstnämnda bortflyttades den lista
Juni 1891. De båda senare hade redan dessförinnan
sammanslagits till ett embetsverk, som under namn af
Industristyrelse sedan ingången af år 1885 varit och
fortfarande är inrymd i institutets hus. Den något se
nare inrättade geologiska kommissionen har jemväl fått
disponera öfver tvenne rum i samma hus.
Närapå samtidigt med förverkligandet af detta
yttre vilkor för skolans framgångsrika verksamhet, var
styrelsens uppmärksamhet städse riktad på höjandet af
de härför erforderliga inre vilkoren. Särskilda af Polytekniska skolans lärarekollegium i bref af den 9 Juni
1876 framhållna önskningsmål beträffande en förstärk
ning af lärarekrafterna dels för de vid skolan redan
representerade fackämnena dels för nya såväl tekniska
som ock humanistiska ämnen, hade nemligen af Kej
serliga Senaten gjorts till föremål för öfverläggningar
af dels enskildt tillkallade sakkunnige personer, dels
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också af en under sommaren 1877 för ändamålet, ned
satt komité, och ledde slutligen, efter det ärendet sär
skilda gånger varit remitteradt till lärarekollegiets be
handling, till utfärdandet af Hans Kejserliga Majestäts
Nådiga stadgar för Polytekniska institutet af den 16
Januari 1879, hvilka trädde i gällande kraft den 1 derpåföljande Juli.
De genom dessa stadgar införda förändringarna i
skolans organisation voro följande:
1) ändring af läroverkets dittillsvarande benämning
af Polyteknisk skola till Polytekniskt institut;
2) indragning af förberedande afdelningen och i
sammanhang dermed höjande af inträdesfordringarna
och inträdesåldern;
3) inrättande af en äldre läraretjenst i fysik i stäl
let för en förutvarande extra läraretjenst i experimen
tal fysik ;
4) inrättande af fyra yngre läraretjenster, nemligen: en för deskriptiv- och lägegeometri; en för me
kanisk teknologi och maskinbyggnad i stället för en
förutvarande extra läraretjenst i mekanisk teknologi;
en för grafisk statik och ingeniörvetskap; en för byggnadskonstruktionslära samt frihandsteckning och linealritning i stället för en förut varande extra läraretjenst
i sistsagda ämne;
5) inrättande af följande extra läraretjenster: en
för nationalekonomi och industriel lagstiftning, en för
konsthistoria, en för metallurgi, en för agronomi och
skogshushållning, en för landtmäteriförfattningar, en
för franska språket, en för sång och en för gymnastik ;
6) tidsenlig ökning af de äldre lärarenes aflöningar samt af anslagen till biblioteket och samlingarna ;
7) anställande af en ekonom för skolan.
Raden af nödig befunna ändringar i institutets
organisation har härmed ännu icke funnit sin afslutning.
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På lärarekollegiets framställning beviljade Kejser
liga Senaten den 7 December 1881 ett anslag af 1050
mark för anordnande af en särskild undervisning vid
institutet i svenska och finska språken.
Den 3 December 1884 förordnade Kejserliga Se
naten om anställande af en extra lärare i elektrotek
nik. Och redan två år derefter befanns åter en i in
stitutets verksamhet djupare ingripande reorganisation
af stadgarna vara af behofvet påkallad.
Det allt lifligare pulserande ekonomiska och tek
niska lifvet i vårt land och de till följd häraf ständigt
stegrade fordringarna på teknikens representanter hade
nemligen framtedt vissa bristfålligheter hos 1879 års
stadgar, de der icke kunnat undgå att vid sig fästa
uppmärksamheten. Närmast var det graden af mogen
het och utveckling hos institutets elever, hvilken lemnade rum för anmärkningar. Enligt de för institutet
gällande stadgarna af den 16 Januari 1879 utgjorde
afslutad kurs i fyrklassig realskola kompetensvilkoret
för inträde i institutets lägsta årskurs. Erfarenheten
hade emellertid visat att de med stöd häraf intagna
eleverna i allmänhet icke varit tillräkligt utvecklade för
att med full framgång kunna följa med den högre tek
niska fackundervisningen och ansågs en stegring af
fordringarna för inträde i Polytekniska institutet med
anledning deraf vara af behofvet påkallad. Nådiga kun
görelsen af den 20 Oktober 1886 har härom stadgat
att studenter och från högsta klassen af lyceum utdimiterade elever skola intagas utan föregående inträdesförhör, men att ynglingar, hvilka afslutat kurs i näst
högsta klass af lyceum, och derjemte genomgått full
ständig lyceikurs i matematik och fysik, äfvensom de,
hvilka icke inhemtat sina kunskaper vid lyceum, men
förete intyg om innehafvande af kunskaper motsvarande
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nästnämda fordringar, skola undergå inträdesförhör in
nan de kunna såsom ordinarie elever intagas.
De sålunda stegrade inträdesfordringarna hade
till naturlig påföljd att kompetensvilkoren för vinnande
af ordinarie lärareanställning vid institutet jemväl må
ste stegras eller åtminstone nogare bestämmas. Härom
föreskrefs i sistomförmälda Nådiga' kungörelse att för
kompetens till läraretjenst i de allmänna läroämnena,
eller i ren matematik, allmän och tillämpad fysik, teo
retisk mekanik och allmän kemi, erfordrades vid lan
dets Universitet förvärfvad licentiatgrad med högt vits
ord i det ifrågavarande ämnet, och ШГ läraretjenst i
öfriga läroämnen, grundliga teoretiska insigter vitsor
dade af Polytekniska institutet i Finland eller välkänd
likartad anstalt i främmande land, äfvensom att hafva
sjelfständigt utfört större arbeten.
Förutom förenämnda bestämningar om lärarenes
kompetensvilkor bief de yngre lärarenes vid institutet
ställning väsendtligen förbättrad dels genom höjande af
deras löneförmåner, men isynnerhet genom det stad
gande att vid inträffande ledighet af äldre läraretjenst,
yngre lärare kan uppflyttas till kategori af äldre lärare
med bibehållande af det läroämne honom enligt stat
tillhört, och med åtnjutande af de löneförmoner, som
åtfölja den vakanta äldre läraretjensten.
Enligt förberörda Nådiga kungörelse af den 20"
Oktober 1886 upptogs äfven undervisning i bokföring
och affärskorrespondens, som förut icke ingått i insti
tutets läroplan bland detta läroverks undervisningsäm
nen hvilken åtgärd är att betrakta såsom en välbegrundad anordning då ju institutet skall utbilda elever
för praktiska väri" och en verksamhet af ekonomisk
natur.
Nådiga förordningarna angående svenska och fin
ska språkens likställighet i landet och särskildt påbu-
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den om sistnämnda språks användning i embetskorrespondens inom de delar af landet, der finskan utgör
samtalsspråket inom kommunen, halva al naturliga skäl
ej kunnat undgå att medelbart beröra äfven Polytek
niska institutet och verksamheten vid detsamma. Särskildt har den omständigheten att en del elever vid
institutet hvilka härstamma från finska hem och ge
nomgått finska förberedande skolor och derföre haft
svårighet att uttrycka sig på svenska, föranledt Kejser
liga Senaten att den 16 Maj 1888 förordna om anstäl
lande af assistenter, hvilka egde biträda de ordinarie
lärare, hvilka sjelfva ej äro mäktiga finska språket,
ifråga om undervisnings meddelande på detta språk.
Genom Nådiga kungörelsen af den 29 Maj 1888
stadgades derefter att sådan insigt i svenska och fin
ska språken, att hvardera språken kunna af honom
begagnas, härefter skulle utgöra vilkor för vinnande af
anställning såsom lärare vid Polytekniska institutet.
Slutligen är ännu att omnämna ett stadgande,
som inrymmer en betydelsefull rättighet åt dem af in
stitutets elever, hvilka ej aflagt studentexamen, men
hvilka känna mera lust och böjelse för idkande af Uni
versitetsstudier än för praktisk verksamhet och derföre
önska välja en lefnadsbana, till hvilken vid Univer
sitetet aflagda examina utgöra vilkoret. Genom Nådiga
kungörelsen af den 28 Juni 1890 stadgas nemligen att
elev, som på grund af bestämningarna i Nådiga kun
görelsen af den 20 oktober 1886 vunnit inträde vid
Polytekniska institutet samt derefter genomgått fullstän
dig kurs vid någon af institutets fackafdelningar för
arkitektur, ingeniörväsende, maskinbyggnad eller kemisk
teknologi och i behöring ordning från institutet utdimitterats, berättigas att utan föregående studentexamen
vid Alexanders Universitet idka studier och aflägga
examina.
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Ofvanstående kortfattade redogörelse för Polytek
niska institutets uppkomst och utveckling, som utvisar
att denna högsta tekniska läroanstalt i landet inom en
jemförelsevis inskränkt tidrymd tre särskilda gånger
både med afseende å organisation och benämning un
dergått genomgripande förändringar och erhållit full
komligt nya stadgar, samt engång undfått partiel för
nyelse å desamma, äfvensom att medel för utvidgande
af en del undervisningsområden blifvit särskilda gånger
dessemellen beviljade, framkallar sjelfmant frågan huru
vida institutets organisation härmed kan anses hafva
nått den fulländning att alla billiga fordringar blifvit
tillfredsställda, eller om måhända förnyade behof af
omgestaltningar inom kort skola göra sig gällande.
Härtill kan blott genmälas att en stagnation i utveck
lingen icke ligger i den tekniska undervisningens natur,
utan att framåtskridande städse varit och fortfarande
måste vara dess lösen. De tekniska vetenskaperna
tilltaga dag för dag i omfång och deras tillämpning på
de praktiska värfven vidgas likaledes dagligen. Det
kan sålunda icke blifva tal om en organisationsafslut
ning i den bemärkelse att institutets alla behof någon
sin vore fullt tillgodosedda för en obestämd och längre
tid framåt. Tvärtom måste läroämnenas natur och
omfång städse afpassas efter tidens fordringar. Och
om dessa fordringars snabba tillväxt bära de senaste
decenniernas eriarenhet nogsamt vittne.
Men att Polytekniska institutets nuvarande orga
nisation åtminstone i hufvudsak motsvarar den närva
rande tidens kraf, och att densamma äfven vunnit all
mänhetens förtroendefulla godkännande framgår af det
förhållande att antalet inträdesökande elever år för år
tilltagit. Särskildt har tillströmningen till l:sta års
kursen under de senaste åren varit anmärkningsvärdt
stor.

Enligt den för Polytekniska institutet nu gällande
och fastställda arbets- och läseordningen är denna l:sta
årskurs gemensam för alla fackskolor och intager derigenom ställningen af en förberedande afdelning, uti
hvilken eleverna skola inhemta det mått af insigter i
de grundläggande vetenskaperna, som de behöfva för
ett framgångsrikt studium af de specielt tekniska äm
nena. Denna dess egenskap meddalar åt l:sta års
kursen ett mycket vigtigt rum ibland institutets öfriga
årskurser och gör densamma för institutet oumbärlig
så länge undervisning i de anförda grundläggande ve
tenskaperna antingen icke alls eller blott med ett fåtal
timmar ingår i elementarläroverkens undervisningsplan.
Men samma egenskap för det med sig att tillströmnin
gen af nya elever måste vara Ufligast till denna års
kurs och att de svårigheter i undervisningen, hvilka
härröra af en alltför talrik skara lärjungar, måste göra
sig till först gällande här.
Under de par senaste åren hafva i denna årskurs
varit inskrifna omkring 60 elever, och detta är tillika
den högsta numerär, som på en gång kan inrymmas
uti tvenne af institutets auditorier, det kemiska och
det fysiska. Skulle de inträdessökandes antal härefter
stiga utöfver det hittills vanliga måttet, och Usta års
kursen blifva än talrikare besökt än härintllls, så vore
en delning af denna årskurs i tvenne paralellafdelningar närmast förestående, hvilket åter skulle påfordra
en nödvändig ökning af lärarekrafterna.
Frågan härom har under det förlidna året utgjort
föremål för öfverläggningar inom lärarekollegium, men
ännu icke föranledt till någon åtgärd, emedan kolle
gium ansett att, innan någonting i saken tillgöres, större
erfarenhet borde vinnas derom huruvida elevfrequensens hittills iakttagna tillväxt varit blott tillfällig eller
om densamma kunde väntas blifva varaktigt och regel-
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bundet stigande. Den närmaste framtiden skall väl ut
visa om antydda förhållande skall påkalla åtgärder, till
hvilkas förverkligande styrelsens medverkan och begifvande påfordras

Undervisningen.
Undervisningen vid Polytekniska institutet, som
vidtog den 1 September 1891 och derefter fortgått till
och med den 28 innevarande Maj utan andra afbrott
än de i institutets stadgar föreskrifna julferierna och
sådana tillfälliga fridagar, som hafva stöd i gammal
häfd, eller hvilka föranledts af lärares sjukdomsfall eller
annat laga förfall, har under det nu tilländagångna
året försiggått i enlighet med institutets stadgar och i
hufvudsaklig öfverensstämmelse med det för året fast
ställda läroprogrammet. De mindre betydande afvikelserna från det sistnämnda, hvilka befunnits nödiga
tillföljd af inträfläde ombyten i lärarepersonalen, hafva
ej medfört rubbningar i undervisningens allmänna plan.
Då lärarene dessutom pligttroget fullgjort sina skyldig
heter och eleverna i hufvudsak uppfyllt sina åliggan
den och några störande oordningar icke förefallit, kan
detta läseår betecknas såsom ett för undervisningen
vid institutet lyckosamt år.
I likhet med hvad under föregående år varit fal
let, hafva under det nu förlidna läseåret en del af 3:dje
och 4:de årskursernas elever, åtföljda af vederbörande
lärare företagit exkursioner för beseende af åtskilliga
fabriker, verkstäder och anmärkningsvärda byggnader
ej blott inom denna Helsingfors stad utan ock i lands
orten. Sålunda hafva eleverna i 3:dje och 4:de års
kurserna af fackskolan för arkitektur, åtföljda af äldre
läraren i samma fackskola arkitekten Nyström i början
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af innevarande är eller emellan den 7 och 15 förlidna
Januari besökt Åbo stad för verkställande af mätnin
gar och ritningar af domkyrkan derstädes. De två
högsta årskursernas elever i fackskolarna för maskin
byggnad och kemisk teknologi hafva under ledning af
äldre läraren i kemisk teknologi E. Qvist den 25 inne
varande Maj besett Savio cementfabrik och Kervo tegelslageri äfvensom en anläggning för tillverkning af
tjära och terpentin i Sibbo socken. Vidare har Kej
serliga Senaten på förslag af lärarekollegium lemnat
bifall till företagande af tvenne exkursionsresor, som
skola ega rum omedelbart efter läseterminens afslutande. I den ena af dessa, hvilken gäller besök af
fabriker i Tammerfors, Wasa, Uleåborg och mellanlig
gande industriorter skola 33 af eleverna i de två högsta
årskurserna af fackskolorna för maskinbyggnad och
kemisk teknologi, åtföljda af äldre lärarene R. Kolster,
H. A. Wahlfors och K. E. Palmén, deltaga; i den an
dra åter, som har till mål besök af särskilda ställen
af den under byggnad varande Björneborgska jernvägen, deltaga 9 elever från fackskolan i ingeniörväsende
i sälskap med äldre och yngre lärarene i ingeniörvetenskap och grafisk statik M. Strukel och C. E. Holm
berg. Afresan från Helsingfors skall för bådadera grup
perna ega rum idag på aftonen och hafva hvardera
exkursionerna beräknats taga i anspråk en tid af högst
tio dagar.

Lärarene.
Enligt institutets stat utgöres lärarepersonalen af
nio äldre och fyra yngre ordinarie lärare samt 16 extra
lärare, i hvilket antal lärarene i sång och gymnastik
jemväl inbegripas.
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Enligt Kejserliga Senatens beslut af den 16 Maj
1888 kan dessutom vid behof anställas nödigt antal
assistenter för meddelande af undervisning på finska
språket. Sist anförda tillåtelse har dock ej behöft ta
gas i anspråk i större utsträckning än att en assistent
varit under året anställd såsom biträde åt äldre lära
ren i kemi för repetitioners anställande med lista års
kursens elever.
Af förenämnda 13 äldre och yngre läraretjenster
hafva 12 varit med ordinarie innehafvare besatta, en
deremot föreståtts af vikarie. Denna sistnämnda eller
läraretjensten i praktisk geometri, som genom förra
innehafvaren Ingeniören C. Reuters afskedstagande den
8 Maj 1891 blifvit ledig, var intill utgången af senaste
läseår en äldre läraretjenst, men blef genom Kejserliga
Senatens beslut af den 8 Oktober 1891 på sätt § 14
af institutets stadgar af den 20 Oktober 1886 medgifva,
förvandlad till en yngre läraretjenst att i sinom tid an
slås ledig såsom sådan. Tillika hade Kejserliga Sena
ten föreskrifvit att tjensten under läseåret 1891—1892
skulle förestås af Magistern A. Petrelius såsom vikarie.
Efter det lärarekollegium den 2 förlidna Februari an
slagit sagda, numera yngre läraretjenst ledig, hade
inom medgifven 56 dagars ansökningstid såsom sökande
anmält sig, Ingeniörerna A. L. Hjelmman och N. Winogradoff, Landtmäterieleven I. J. Meurman och Magi
stern Alfr. Petrelius, af hvilka den förstnämnda dock
återtog sin ansökan innan ärendet hunnit tagas under
profiling. Vid härefter inom lärarekollegium företagen
granskning af ansökningshandlingarna inhemtades att
sökanden Winogradoff, som anmält sig hafva ansökt
om dispens från skyldigheten att vid undervisningen
begagna finska språket, underlåtit att förete intyg öfver
vunnet bifall till denna dispensansökan, äfvensom att
sökanden Meurman icke forebragt bevisning öfver af
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honom utförda större arbeten, såsom institutets stadgar
föreskrifva. Lärarekollegium ansåg derföre att sökan
den Petrelius var den enda, som vid besättandet af
ifrågavarande läraretj enst kunde komma ifråga, och
anhöll hos Industristyrelsen om hans åläggande att
hålla sådant profföredrag, som i § 16 af institutets stad
gar omförmäles, för att derefter kunna i ett samman
hang afgifva yttrande om Petrelii kompetens och lämp
lighet såsom lärare i öfrigt. Med bifall till denna an
hållan har Industristyrelsen derefter ålagt sökanden
Petrelius att lördagen den 23 April kl. 1 på dagen
hålla föredrag öfver ett af honom sjelf valdt ämne
inom ifrågavarande vetenskapsområde, och har sökan
den nästsagda dag på svenska språket föreläst om „de
ledande principerna vid kartprojektioner“.
Vid slutlig handläggning af detta ärende uti lä
rarekollegium gjorde sig olika åsigter gällande om sö
kandens kompetens till tjensten, och stannade kolle
gium, efter skedd omröstning, vid det beslut att för
klara honom för det närvarande icke vara fullt kom
petent, men hoppades kollegium att han, efter att i
sommar hafva kompletterat sina studier i utlandet,
kunde befinnas vara lämplig att erhålla tjensten. Förord
till tjenstens erhållande kunde sålunde icke meddelas
honom för denna gång.
Yngre läraretjensten i teoretisk mekanik, hvilken
föreståtts af vikarie under hela¡ läseåret 1890—91 har
efter utgången af sagda år blifvit ordinariter besatt, i
det att Kejserliga Senaten den 4 Juni 1891 till denna
tjenst utnämnt och förordnat filos. Doktorn Axel Hen
rik Hjalmar Tallqvist.
Då Kejserliga Senaten såsom ofvan anförts den
8 Oktober 1891 anbefallde läraretj enstens i praktisk
geometri lediganslående såsom en yngre läraretj enst,
befordrade densamma tillika yngre läraren i deskriptiv
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geometri Friherre K. E. Palméti till äldre lärare med
bibehållande af den undervisningsskyldighet, honom så
som yngre lärare förut ålegat.
Bland institutets extra lärarepersonal hafva under
året följande förändringar inträffat:
Genom döden har institutet haft olyckan att för
lora en af dess extra lärare. Den 27 Juli 1891 afled
i denna stad läraren i franska språket, Friherre Karl
Hugo Brynolf af Schulten, hvilken sedan den 13 Juni
1881 varit i förenämnde egenskap anställd vid läro
verket. I ledighet efter honom har Industristyrelsen
den 10 September 1891 antagit Docenten Jarl Werner
Söderhjelm.
Extra läraren i mineralogi och geognosi Docenten
D:r W. Ramsay erhöll den 17 Juni 1891 på begäran
afsked från sagda tjenst. Till extra lärare i detta ämne
förordnade Industristyrelsen den 15 påföljande Septem
ber Magistern Jakob Johannes Sederholm, hvilken dock
redan den 3 derpåföljande November på begäran ent
ledigades från befattningen. Den 1 December samma
år undfick äldre läraren Professorn H. A. Wahlfors för
ordnande att såsom extra lärare tillsvidare handhafva
undervisningen i mineralogi och geognosi.
Magistern Anders Herman Chydenius, som sedan
den 5 Mars 1889 varit extra lärare i nationalekonomi
och industriel lagstiftning undfick till följd af sjuklighet
afsked på begäran den 15 September 1891, och har
denna tjenst efter honom innehafts af Jur. kand. Justitie Rådmannen Ernst Emil Schybergson, som härtill
förordnats den 13 Oktober 1891.
Extra läraren i gymnastik Magistern Adolf Johan
nes Wasenius har sedan den 8 Mars 1892 åtnjutit tjenstledighet intill läseårets slut, och har gymnastikläraren
Gustaf Einar Ferdinand Cannelin samma dag förord
nats att förestå sagda tjenst.
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Till assistent för anställande af repetitioner med
de finska talande eleverna på l:sta årskursen bar Filos.
Doktorn W. Juslin blifvit af Industristyrelsen antagen
den 16 September 1891.

Eleverna.
För vinnande af inträde vid Polytekniska institu
tet såsom ordinarie elever hade inom föreskrifven tid
anmält sig 54 sökande, af hvilka dock 2, som saknade
intyg öfver behörigen fullgjorda förstudier, ej kunde
tillåtas aflägga föreskrifvet inträdesförhör, och 3 utebletvo utan uppgifven anledning. Af de återstående
49 hade 38 aflagt studentexamen, 7 hade absolverat
fullständig lyceikurs men icke genomgått studentexa
men, och 4 hade afslutat kurs i näst högsta klass af
lyceum samt genomgått fullständig lyceikurs i mate
matik och fysik. Efter med dessa sistnämnda anställdt
inträdesförhör blefvo desamma jemväl godkända till
intagning. Sedan under läseårets lopp ytterligare inskrifvits 4 ynglingar såsom extra elever, uppgick an
talet af under året intagna nya elever till 53. Qvarstående i läroverket från föregående läseår voro 77
elever, iföljd hvaraf institutet under det nu tilländagångna året besökts af 130 elever. Af dessa voro 116
inskrifna såsom ordinarie och 14 såsom extra elever,
bland hvilka sistnämnda 3 voro af qvinligt kön. 121
af samtliga säväl ordinarie som extra elever hafva del
tagit i lektionerna och öfningarna under hela läseåret,
7 voro närvarande endast under höstterminen och 2
besökte läroverket blott under nu tilländagångna vår
termin.
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Vid utgången af detta läseår hafva följande 21 ordi
narie elever efter fullständigt genomgången lärokurs
pröfvats kunna från institutet dimitieras :
Från fackskolan för ingeniörväsende:
Karl Waldemar Ahlblad,
Alexander Brandt,
Nikolai Lisitzin,
Johan August Strömberg,
Karl Reinhold von Willebrand.
Från fackskolan för maskinbyggnad:
Wladimir Baranowsky,
Frans Alfred Blomqvist,
Rudolf Fogelholm,
Karl Josef Lindblad,
Axel Leonard von Weissenberg,
Karl Alvar Åberg.
Från fackskolan för arkitektur:
Henrik Reinhold Helin,
Alexander Rogatus Nyström,
Ernst Alarik Wendell.
Frän fackskolan för kemisk teknologi:
Karl Otto Henrik af Forselles,
Klas Oskar Norstedt.
Från fackskalan för landtmäteri:
Karl Frithiof Andersin,
Wäinö Calamnius,
Johan Arthur Edgren,
Olof Gustaf Alarik Sjöberg,
Werner Michael Tervo.
2
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Institutets afgångsdiplom, hvilket lärarekollegium
har att bortgifva åt de elever, hvilka under hela stu
dietiden med synnerlig flit och god framgång fullgjort
alla sina åligganden, hai’ i år tilldelats:
Frans Alfred Blomqvist,
Karl Reinhold von Willebrand.
Eleverna:
Wladimir Baranowsky,
Karl Otto Henrik af Forselles,
Henrik Reinhold Helin,
Axel Leonard von Weissenberg,
hafva undfått rättighet att efter förnyadt godkändt prof
för vinnande af högre vitsord i en del ämnen fram
deles erhålla institutets afgångsdiplom.
Eleverna:
Arvid Erik Cauton,
Johan Alfred Andersson,
hvilka under detta läseår varit inskrifna i institutets
högsta årskurs och således haft utsigt att vid detta
tillfälle varda från läroverket dimitterade, hafva ej full
ständigt afslutat den i årets program föreskrifna läro
kursen, och derföre icke ännu kunnat erhålla dimissionsbetyg. I enlighet med föreskriften i institutets
stadgar har lärarekollegium medgifvit dem rättighet att
i början af nästkommande hösttermin efter undergån
gen godkännande pröfning undfå afgångsbetyg från
institutet.
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Enligt uppgifter hemtade ur elevernas vid inträ
det aflemnade prestbetyg, voro af dem födde :
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Nylands län......................
Åbo och Björneborgs län
Wasa län..........................
Wiborgs län......................
Uleåborgs län.................
Tavastehus län..................
Kuopio län..........................
S:t Michels län.................
Ryssland...............................
Sverige...............................
Tyskland ......
England...............................

35
20
14
14
13
11
io

■ ■ 26,9 2%

• •
...
...
• • •
...
...

•
.
.
•
.
•

1 ... .
3 . . • •
1 . . . .

\
\

... .
... .

'
•
•
•
•
•
■
•
•
•
•

•
•
'
■
•
•
■
•
•
•
•

IMS
10,77
10,77
10,00
8,46
7,69
0,3 8
2,30
0,7 6
0,7 6
0,7 6

„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„

och voro af dessa söner till
Civila tjenstemän..................
Godsegare och lägenhetsinnehafvare
Handtverkare m. m. • • •
Handlande och fabrikanter •
Militärer...................................
Prester...................................
Sjöfarande...............................

.... 48.
• • .... 24.
.... 24.
■ ■ ■ • 13.

• • ■ •
...

8.
7.

• • • •

6.

Stipendier och understöd uppgående till ett sam
manlagd! belopp af 3,281 mark hafva under året till
delats följande elever:
1891 Nov. 23. Palménska stipendiet åt
eleven K. F. Appelgren 337 m. 50 p.
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1891 Dec. 8.

Öfverstyrelsens för landtmäteriet sti
pendiini edel
eleven W. Calamnius ■ ■ • - 200 m.
B. A. Mother- - - • • 200 „
W. M. Tervo - - • • • 200 „
1J
I. Willala .... • • 200 „
E. S. Åkerman ■ ■ • • 200 „
1892 Mars 24. Palménska stipendiet
eleven K. W. Ahlblad • 168 ш. 75 p.
„ A. W. Andersin- 168 „ 75 „
„

„

„

„

Cygnaei stipendium
eleven H. F. Blankett • • ■ ■ 120 m.
„ K. J. Lindblad ■ ■ • • 120 „

Maj 10.

Öfverstyrelsens för landtmäteriet stipendiimedel
eleven W. Calamnius .... 200 m.
„ W. M. Tervo................. 200 „
„ I. Willala.................... 200 „
„ E. S. Åkerman • • • • 200 ,,
„ A. E. Caidon- ■ • •
200 „

„

„

„

„

„

„

29. Af Handels- och Industri-Expeditionens
dispositionsmedel
eleven J. F. Martelin • • • • 50 m.
„ A. R. Nyström ... - 50 „
„ O. H. af Forselles • • ■ 50 „
„ Signe Lagerborg • • • • 50 ,,
„ Af onämnd gifvare
eleven Joh. Rundqvist ■ ■ • • 50 ,,
„ 5:te skarpskyttebataljons stip. vid Uni
versitetet
eleven W. R. von Nandelstadh 116 m.
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Praktisk sysselsättning vid särskilda yrken och
arbetsföretag har under förlidna sommar följande antal
elever lyckats finna, nämligen:
såsom ingeniörbiträden vid under byggnad varande
eller projekterade jernvägar............................... 5.
såsom landtmäteribiträden........................................... 5.
såsom arbetare vid mekaniska verkstäder ■ • • • 5.
såsom arbetsförmän vid byggnadsföretag....................5.
såsom murare............................................................... 3.
såsom ritare................................................................... 2.
såsom praktikanter vid kemisk undersökningsstation 2.
såsom
d:o
vid cellulosafabrik........................1.
såsom biträde vid geologiska kommissionen i landet 1.
Summa 29.

Helsotillståndet ibland institutets elever har under
det förflutna året varit tillfredsställande, om ock sundhetsförhållandena i staden under samma tid varit sämre
än under en lång följd af föregående år. Enligt hälso
vårdsnämndens årsberättelse för året 1891 hafva nemligen äfven andra sjukdomar än de hvilka specielt till
höra barnåldern företedt en ökad dödlighet, och särskildt har abdominal tyfus visat en mortalitet dubbelt
större än 1890, hvilket förhållande antyder en stegrad
malignitet hos sjukdomen då sjuksiffran icke varit större
än förut. Under sådant förhållande har institutet all
anledning att vara tillfreds, då antalet anmälda sjuk
domsfall ibland dess elever icke varit större än förut,
och då af de anmälda fallen intet varit af anmärkningsvärdt svår beskaffenhet.
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Samlingarna.
Institutets bibliotek och läsrum hafva med undan
tag af sommar- och julferierna varit för allmänheten
tillgängliga alla helgfria dagar kl. 12—2. Det sistnämnda
har dock sedan April månads början på försök hållits
öppet under hvardagarna kl. 9 f. m. till 8 e. m. och
under sön- och helgdagar kl. 9—3. Under ferierna
åter har endast biblioteket varit för allmänheten till
gängligt lördagarne kl. 12—2.
Institutets öfriga vetenskapliga och tekniska sam
lingar hafva ännu icke uppnått den betydenhet att viss
tid kunnat fastställas då besök af desamma vore medgifven. Dock har anmäld önskan att få taga känne
dom om dessa samlingar städse blifvit med beredvOlighet uppfylld.
Biblioteket och de andra samlingarna hafva un
der året erhållit flere värdefulla tillägg, förnämligast
genom inköp men äfven genom gåfvor. Bland de för
ärade föremålen må särskildt nämnas:
1 ex. af Registrum ecclesiae aboönsis af riksarkivarien
filos. d:r R. T. Hausen;
1 ex. i tryck utgifna ritningar öfver anmärkningsvärda
vattenbyggnader af Professorn A. Nyberg i S:t Pe
tersburg;
ett antal patroner till kanoner i olika stadier af fullländning af eleven W. Baranowsky.

Ekonomien.
Förutom det ordinarie statsanslaget har institutet
under senaste år erhållit ett extra anslag af 20,000
mark för anskaffande af erforderliga maskiner till en

23
materialprofningsanstalt, hvilken på samma gång den
tjenar undervisningens intressen, äfven skall stå all
mänheten till tjenst med utförande af undersökningar
å byggnadsmaterialiers hållfasthet. Större delen af ma
skinerna är allaredan anskaffad och uppställd, men an
stalten i sin helhet ännu icke upplåten till allmänt bruk.

Understöds- och stipendiifonder.
De till Polytekniska institutets disposition ställda,
af enskilda personer eller korporationer donerade fon
derna äro för närvarande till antalet sju, med en ka
pitaltillgång af sammanlagdt 47,255 mark Gl penni,
nemligen :
1. Färgaremästareenkan Gustafva Lovisa Lund
grens understödsfond, som vid bokslutet den 1 Januari
1892 uppgick till 5,361 mark 70 penni. Enligt före
skriften i donationsbrefvet skall den å kapitalet infly
tande räntan hufvudsakligen användas till inköp af böc
ker och annan undervisningsmateriel åt medellösa elever.
2. Polytekniska institutets stipendiifond stiftad till
minne af Hans Majestät Alexander II:s 25-åriga rege
ringsjubileum, innehöll den 1 förlidne Januari 1,829
mark 27 penni. Detaljerade bestämningar angående
medlens användning saknas;
3. Generalmajoren Gustaf Cygnaei fond stor 4,000
mark. Räntan på detta kapital skall årligen utdelas åt
tvenne medellösa och flitiga elever.
4. Endre Lekves stipendiifond, tillkommen så
lunda att öfverskottet af de medel, hvilka den aflidnes
vänner och elever hopsamlat för uppresande af en min
nesvård på den afhållna vännens och lärarens graf,
öfverlemnades åt Polytekniska institutets lärarekollegium
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för att bilda en fond, ur hvilken understöd kunde ut
delas åt behöfvande studerande i fackskolan för ingeniörväsende. Fondens kapitalbelopp uppgick den lista
Januari till 857 mark 50 penni.
5. Frans Sjöströms resestipendium stort 20,000
mark, skall enligt testators förordnande användas sålunda
att räntan deraf, då den uppgår till 3,000 mark, tilldelas
en från Polytekniska institutets fackskola för arkitektur
utgången framstående elev för ätt af honom användas
till studieresor i utlandet. '
6. Palménska stipendiet, stort 15,000 mark, gifvet af vice ordföranden i Kejserliga Senatens Justitie
departement, Friherre J. Ph. Palmen med den bestäm
ning att räntan årligen skall, enligt lärarekollegiets pröfning bortgifvas åt flitiga och medellösa elever.
7. Fonden för underhåll af A. O. Saelans graf,
med det syfte rubriken angifver, uppgick den 1 Janu
ari 1892 till 207 mark 14 penni.
Helsingfors den 31 Maj 1892.
É. Qaist.

t

Helsingfors, J. Simolii arfvingars boktryckeri aktiebolag, 1892.
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