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Redogörelse
för

Polytekniska institutets i Finland verksamhet
under láse ¿ir et 1894—1895,

afgifven vid det offentliga årsförhöret den 31 Maj 1895 
nf institutets direktor.

Hos den uppväxande generationen inom alla 
samhällslager finner man i närvarande tid en lifligare 
åtrå efter vetande göra sig gällande än tillförene. 
Lärdomsskolorna för inhemtande af allmän bildning 
äro fyllda af elever och läroinrättningarna för fack- 
och yrkesutbildning äro knappt mindre talrikt besökta. 
Landets högsta tekniska läroanstalt gör härifrån icke 
något undantag. Tillströmningen af inträdessökande 
till Polytekniska institutet har isynnerhet sedan in
gången af det innevarande årtiondet varit stadd i 
anmärkningsvärd och stadig tillväxt. Och följden 
häraf har varit att utrymmet i institutets lokaler 
börjat blifva altmera knappt. För att undanrödja 
de olägenheter, hvilka härflyta af otillräkligt utrymme 
äfvensom för att bereda plats åt ett större antal 
inträdessökande elever än det som under närvarande 
förhållanden kan emottagas, har lärarekollegium uti 
skrifvelse af den 21 nästförvikne Februari anmält 
om förhållandet på vederbörlig ort och uppgjort 
förslag till särskilda lokalers utvidgande i institutets 
hus. Framställningen härom var af följande lydelse:
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Till Industristyrelsen i Finland.
Från Lärarekollegium vid Poly

tekniska institutet ödmjukast.

Då för något mer än tjugo år sedan planen till 
en egen byggnad för polytekniska institutet uppgjor
des, beräknades utrymmet i auditorier, ritsalar och 
laborationsrum efter de förhållanden, som hade ut
bildat sig vid dåvarande tekniska realskola, seder
mera polytekniska skolan, hvarvid dock sjelffallet 
hänsyn togs till e^ emotsedd framtida utveckling af 
läroanstalten och en ökning af elevantalet i den
samma. Då den nuvarande byggnaden sedermera 
uppfördes i hela den utsträckning planen innefattade, 
ansåg man därför att behofvet af utrymme för den 
högre tekniska undervisningen i landet vore rikligen 
tillgodosedt för en lång följd af år framåt.

Emellertid hafva redan nu. sedan huset i endast 
sjutton är användts för det med detsamma afsedda 
ändamålet, icke allenast enskilda anditorier och rit
salar utan till och med hela den för kemiska labo
ratoriet uppförda särskilda byggnaden blifvit otill
räckliga i följd där af, att elevfreqvensen tilltagit i 
vida högre grad än man på grund af dess stegring 
under tidigare perioder kunnat förutsätta. Af bifo- 1 
gade tabell öfver läroanstaltens elevfreqvens framgår 
nämligen följande.



Tabell utvisande elevfreqvensen vid tekniska realskolan, 
polytekniska skolan och polytekniska institutet i Finland.

Intagna nya
elever.

N
ya elever

i m
edeltal un

der vissa år.

A
ntal elever

på förberedande
afdelningen.

A
ntal ordinarie

elever på fack-
afdelningarna.

A
ntal extra

elever.

Sum
m

a 
antal elever.

A
ntal elever 

i m
edeltal under
vissa år.

A
ntal ut- 

dim
itterade 

elever.

I m
edeltal 

under  vissa 
år.

1859—60 28 3 31
1860-61 13 29 JO 39 3
1861—62 17 35 8 43 _
1862—63 10 24 16 40 —

1863—64 14 25 22 47 4
1864—65 13 . 14,3 22 25 47 .45,8 2
1865—66 14 18 29 47 5
1866—67 10 19 25 44 6
1867—68 15 21 28 49 11
1868—69 16 23 24 47 7
1869—70 21 38 17 55 4
1870—71 33 45 23 30 98 9
1871—72 24 42 26 21 89 4
1872—73 32 41 38 15 94 5
1873—74 24 30 46 14 90 14
1874—75 18 I27.9 28 42 18 88 [96,1 7 11,1
1875—76 31 33 56 14 103 10
1876—77 36 35 52 20 107 11
1877—78 29 28 61 17 106 23
1878—79 19 22 54 15 91 18
1879—80 33 — 75 20 95 10
1880—81 34 — 92 19 111 24
1881—82 37 — 87 16 103 19
1882—83 35 — 91 13 104 24
1883—84 48 — 98 19 117 14
1884—85 50 44,6 _ 124 16 140 126,5 31 ,26,2
1885—86 53 _ 126 18 144 27
1886—87 69 _ 128 19 147 29
1887—88 55 — 142 12 154 28
1888—89 33 — 109 23 132 37
1889—90 42 — 104 9 113 29
1890—91 55 — 117 10 127 30
1891—92 52 _ 116 14 130 22
1892—93 50 i 56,5

— 122 9 131 143,8 25 Í27
1893—94 59 — 145 9 154 31
1894—95 67 — 171 6 177 —
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Under det att på 1860-talet i dåvarande tek
niska realskola årligen intogos i medeltal 14,3 nya 
elever och under 1870-talet, sedan läroanstalten ge
nom nådig förordning af den 1 maj 1872 förvandlats 
till polyteknisk skola, i medeltal 27,9 elever, steg 
sagda medeltal redan under 18S0-talet, efter det po- 
lytekniska skolan genom nådiga stadgarna af den 
16 januari 1879 blifvit ombildad till polytekniskt 
institut, till 44,6 och under femårsperioden 1890—95 
till 56,5 per år. Vid ingången af nu pågående läseår 
intogos ej mindre än 65 nya elever, och utgör deras 
totala antal innevarande år 177, emot i medeltal 96, i 
under 1870- och 126,5 under 1880-talet. Då man vid 
ingången af nästkommande hösttermin samt alt vidare 
framgent utan tvifvel har att emotse en lika liflig 
tillströmming af inträdessökande, föranledes lärare
kollegiet, som jämlikt § 4 mom. 8 af institutet stad
gar eger till Industristyrelsen inkomma med de fram
ställningar kollegiet anser nödiga för undervisningens 
befrämjande, att till Industristyrelsens profiling här
igenom ödmjukast framställa förslag till åtgärder, 
dem kollegiet anser vara betingade af ej mindre den 
ofvan antydda tillökningen af elevantalet, än ock 
andra med undervisningens regelbundna utveckling 
samband egande förhållanden.

Lärarekollegiet anser sig dock härvid främst 
böra framhålla, hurusom inom kollegiet flere olika 
utvägar varit ifrågasatta för tillgodoseende af det 
ständigt ökade behofvet af utrymme. Såsom ett 
alternativ har framstälts möjligheten att höja inträ- 
desfordringarna, hvarigenom sjelflallet till någon tid 
framåt en begränsning af elevantalet skulle uppnås. 
I detta hänseende har inom kollegiet bl. a. den åsigt 
flerfaldiga gånger blifvit uttalad, att inträdessökande
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borde visa sig äga någorlunda uppöfvad färdighet i 
teckning och ritning för att kunna till elev emotta- 
gas. Röster hafva jämväl höjts för att de nu be
stämda inträdesfordringarna, som förutsätta endast 
afslutad kurs i näst högsta klass af lyceum samt 
fullständigt genomgången lycei-kurs i matematik och 
fysik, borde höjas åtminstone till aflagd studentexa
men. Men t. o. m. härutöfver kunde man tänka 
sig att de inträdessökande borde åläggas att aflägga 
särskilda prof i vissa för studierna vid institutet 
vigtiga förberedande ämnen, såsom matematik, fysik 
m. m., samt att endast de som befunnes bäst förbe
redda i dessa hänseenden skulle till elever antagas. 
Från annat håll har man åter framkastat frågan om 
en fix begränsning af det högsta antalet elever, som 
årligen skulle intagas till institutet. Lärarekollegiet 
har sig också behant, att en sådan begränsning mån
genstädes äger rum, t. ex. vid flere tekniska högsko
lor i Ryssland och Frankrike. Äfven vid tekniska 
högskolan i Stockholm är antalet elever, som årligen 
beviljas inträde faststäldt till högst 100. Exempel 
saknas ej heller från eget land på ett liknande för
faringssätt, dock torde detsamma hittills företrädesvis 
hafva praktiserats vid läroanstalter, som tillika bilda 
internat för eleverna.

Alla dessa förslag har lärarekollegiet likväl 
tillsvidare icke ansett sig höra upptaga till närmare 
profiling, främst därför att något öfverflöd af tek
niskt bildade krafter ännu icke i vårt land torde 
förefinnas, och vidare af den anledning att alla 
enklare och, såsom det synes kollegiet, naturligare 
utvägar ännu icke blifvit anlitade. Ibland dessa 
anhåller kollegiet att få framhålla : l:o delning af 
lärokurserna i parallelafdelningar samt 2:o förstoring
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af ett antal auditorier, där trängseln för det närva
rande är störst, och återlemnande till institutets 
disposition af särskilda rum i byggnadens första 
våning, hvilka nu äro upptagna för andra ändamål. 
Det första af dessa alternativ förutsätter sjelffallet 
att nya biträdande lärare måste vid institutet anstäl
las. En sådan åtgärd komme emellertid att i högst 
väsentlig grad förstora institutets årsstat, och kan 
dessutom ej heller ur pedagogisk synpunkt obetin- 
gadt förordas; och anser kollegiet frågan härom på 
denna grund böra för det närvarande förfalla. Åter
står således endast möjligheten af att förstora en del 
auditorier och upptaga nya salar för institutets behof 
och finner lärarekollegiet dessa åtgärder vara de 
lämpligaste under nuvarande förhållanden.

För föreläsningars hållande disponerar institu
tet för närvarande öfver 8 auditorier, nämligen: 1 
auditorium af 295 m3 rymd för de matematiska äm
nena å l:sta årskursen, 1 fysikaliskt och 1 kemiskt 
auditorium af respektive 237 och 220 m3 rymd samt 
5 auditorier af 120 m3 rymd, hvaraf 4 afsedda för 
enhvar af fackskolorna för arkitektur, ingeniörvä- 
sende, maskinbyggnad och landtmäteri samt det 
femte för föreläsningar i öfriga, företrädesvis grund
läggande discipliner, såsom teoretisk mekanisk, ma
tematik, mineralogi och geognosi, metallurgi, m. m. 
Af dessa föreläsningssalar hafva, enligt anteckningar 
å byggnadens originalritningar, de större ursprung
ligen varit afsedda för 30—40 och de mindre för c:a 
20 åhörare. Det har emellertid icke kunnat undvi
kas att då elevernas antal stigit, desamma måst i 
salarne alt tätare sammanhopas. Att de för flertalet 
auditorier inrättade ventilationsapparatema under 
sådana förhållanden icke förmå leverera ens närmel-
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sevis den nödiga luftmängden för det sålunda ökade 
antalet åhörare är lätt att finna, och vittna härom 
också de i slutet af sistlidne vårtermin i fysikaliska 
auditoriet anstälda luftundersökningarne. Dessa gåfvo 
nämligen vid handen att den i rummet befintliga 
luften vid lektionens slut befans innehålla ej mindre 
än 1.8 %0 kolsyra, medan en kolsyrehalt af 0.7 %„ af 
Pettenkofer redan anses beteckna gränsen för den 
största tillåtna luftföroreningen. Då det fysikaliska 
auditoriet emellertid icke är det ogynsammast lot
tade i nu ifrågavarande afseende, måste lärarekolle
giet hålla före, att redan nu anförda förhållande 
kunde påkalla förstoring af institutets mest befol
kade auditorier. Emellertid tala ännu mer trängande 
skäl härför, och främst bland dem omöjligheten af 
att bereda utrymme åt flere elever i vissa auditorier, 
där den stora trängseln dessutom i hög grad för 
eleverna försvårar anteckningars nedskrifvande.

Mest kännbar har bristen på utrymme härintills 
varit å den för alla fackskolor gemensamma l:sta 
årskursen, hvars elevantal de tvänne föregående läse- 
åren utgjort respektive 57 och 65 och nu uppgår 
till 74. För denna årskurs hafva institutets tre 
största auditorier, det matematiska, det fysikaliska 
och det kemiska varit upplåtna. I det sistnämnda, 
som är det minsta, har de föregående åren trängseln 
varit störst, men sedan undervisningen i experimen- 
talkemi från och med ingången af vårterminen 1894 
delats i tvänne kurser med hvar sin lärare, äro olä
genheterna i nämnda afseende icke fullt lika känn
bara som förut, och skulle detta auditorium på grund 
häraf fortfarande kunna göra tjänst om icke andra 
synpunkter, hvilka längre fram skola anföras, påkalla 
dess ersättande med ett rymligare foreläsningsrum.



Den matematiska lärosalen i norra flygelns andra 
våning kan tillsvidare användas utan några förän
dringar, hvaremot det fysikaliska auditoriet, som i 
anseende till storleken är det andra i ordningen, ej 
på något sätt förmår inrymma flere elever, ty redan 
nu är utrymmet så knapt att hvarje elev har i me
deltal blott 40 centimeters bredd af skrifpulpeten 
till sitt förfogande. En förstoring af detta audito
rium kan enligt lärarekollegiets förmenande lämpli
gast ske sålunda, att de väggar, som skilja auditoriet 
från den angränsande korridoren och frän ett bakom 
detsamma beläget, till mineraliekabinett upplåtet 
rum, skulle borttagas. Korridorens sammanslående 
med auditoriet komme icke att medföra några olä
genheter emedan den kan undvaras i sin egenskap 
af kommunikationsled. Mineraliekabinettet skulle i 
sådant fall inrymmas i den af institutets ekonom 
förut bebodda lokalen, hvilken sedan sistlidne som
mar varit provisoriskt upplåten åt geologiska kom
missionen. På detta sätt förstoradt, skulle fysikaliska 
auditoriet icke allenast blifva till omfånget sådant, 
att däri godt kunde beredas plats åt c. а. ИХ) åhö
rare, utan skulle detsamma äfven erhålla en särdeles 
lämplig form som föreläsningssal och därtill blifva 
riktigt belyst från tvänne sidor.

I sammanhang med denna utvidgning borde 
emellertid en liknande förändring samtidigt företa
gas i de ofvanför belägna rummen i andra och tredje 
våningarna. Orsakerna härtill äro främst af kon
struktiv natur och bero derpå, att den mur, som för 
närvarande åtskiljer fysikaliska auditoriet och korri
doren från hvarandra, tillika inrymmer de kanaler, 
genom hvilka varmluften ledes upp ifrån kalorife- 
rerna till andra och tredje våningens rum. Ville

8
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man därför bibehålla denna mur i de öfre vånin- 
garne, så skulle ej allenast dyrbarare konstruktioner 
erfordras för dess uppbärande, än de som eljes är o 
till fylles för upptagande af endast golfbjelklagens 
vigt, men svårighet skulle därjämte uppstå att er
sätta de afbmtna luftledningsrören igenom det för
storade fysikaliska auditoriet, utan att den fria öf- 
verblicken af detsamma häraf stördes. Genom att 
borttaga den nämnde muren jemväl i andra och 
tredje våningarne, skulle åter följande fördelar vin
nas. I tredje våningen, där för det närvarande 1 :ste 
årskursens elever äro fördelade i tre skilda ritsalar, 
skulle genom den ifrågavarande murens borttagning 
en af ritsalarne i så betydlig grad förstoras att en
dast en annan för denna kurs komme att behöfvas, 
Men härigenom skulle den tredje salen blifva dispo
nibel för annat ändamål, som längre fram skall när
mare förklaras. I mellersta våningen, uti hvilken 
det nuvarande största rummet är upplåtet för sam
lingar, afse dd a för undervisningen, och ett mindre 
rum samt en del af korridoren disponeras af cement- 
profningsanstalten, gör sig behofvet af rum tillökning 
för det närvarande väl icke gällande, men välkom
men blir densamma dock i framtiden för inrymmande 
af samlingarna, hvil ka ju år för år måste tillväxa i 
omfång. Härvid färutsättes att cementprofningsan- 
stalten kommer att inrymmas i en lokal i lab or a- 
toriihuset, om hvars utvidgning här nedan närmare 
förslag skall framläggas.

Knappheten på utrymme har emellertid från 
och med ingången af innevarande läseår icke för- 
blifvit inskränkt endast till l:sta årskursen, utan 
allaredan gjort sig gällande jämväl å en del af de 
högre kurserna, hvilka alla disponera öfver auditorier
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af 120 m3 rymdinnehåll, hvilka ursprungligen icke 
varit ämnade till föreläsningssalar, utan afsedda till 
rum för diverse samlingar; och skulle i förhållande 
till det utrymme, som finnes tillmätt hvarje elev i 
de tidigare omnämnda större auditorierna, i dessa 
mindre auditorier inrymmas högst 18—20 elever. De 
ämnen som föreläsas i dem och som åhöras af flere 
än 20 elever äro: mekanisk teknologi (för närva
rande 25 elever) teoretisk mekanik (29), byggnads- 
konstruktionslära (29), praktisk geometri (32), encyk
lopedi af ingeniörvetenskaperna (37), matematik (42) 
äfvensom mineralogi och geognosi (52 elever). Huru 
svårt det redan nu är att i dessa auditorier bereda 
sittsplats åt alla åhörare torde framgå däraf, att un
der föreläsningarna i mineralogi hvarje elev förfo
gar öfver en plats af endast c:a 46 centimeters bredd. 
Ifrån nästa läseårs början komma dessa förhållanden 
att gestalta sig ännu ogynsammare, då de sextiofyra 
elever, som kunna komma att genomgå lista årskur
sen uppflyttas till den 2:dra. Det blir därför en 
oafvislig nödvändighet att till nästkommande höst
termins början iordningsställa åtminstone ett större 
auditorium för hälst en del af ofvanuppräknade läro
ämnen. Ett så beskaffädt auditorium kan enligt 
kollegiets åsigt erhållas endast därigenom, att den 
sal, som för det närvarande disponeras af geologiska 
kommissionen afstås åt institutet och inredes till 
auditorium.

Om förberörda förslag vinner vederbörligt bifall 
och kommer att förverkligas, så blir visserligen bri
sten på utrymme i auditorierna för en tid framåt 
härigenom afhjelpt, men därmed vore dock ej be- 
hofvet af utrymme i alla afseenden fullt tillgodosedt, 
ty äfven i en del ritsalar har under de senare åren
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brist på platser yppats. 2:dra årskursen af facksko
lan för ingeniörväsende har härin tills varit i afsak- 
nad af egen ritsal och därför blifvit sammanförd 
med antingen 3:dje eller 4:de ingeniörkursen eller, 
såsom i år, med 2:dra årskursen af fackskolan för 
maskinbyggnad. Detta provisoriska tillstånd har, 
ehuruväl icke utan olägenhet, kunnat fortbestå så 
länge elevantalet å de sammanförda kurserna ej va
rit större än att desamma inrymts i en enda sal. 
Enär emellertid detta år ej mindre än 25 elever, 
inskrifna vid fackskolan för ingeniörväsende, finnes 
å l:sta årskursen, så måste man emotse att den 2:dra 
ingeniörkursen ifrån nästa läseårs början med all 
sannolikhet kommer att bestå af ett så stort antal 
elever att den hittills praktiserade anordningen ej 
längre kan fortbestå, utan måste en särskild ritsal 
för ändamålet upplåtas. Detta behof kunde nu till
godoses därigenom att den ofvannämnda l:sta år
skursens tredje ritsal, hvilken genom tidigare före
slagna anordningen kunde göras ledig, upplåtes till 
ritsal för andra årskursens ingeniörelever.

Äfven i fackskolans för landtmäteri ritsal kar 
under de senaste åren, i den mon som antalet elever 
till vuxit, brist på utrymme gjort sig gällande. Denna 
afdelnings ritsal har ursprungligen varit beräknad 
för 12 ritare, men har i år fått lof att upptaga icke 
färre än 23. Behofvet af ökadt utrymme kan dock 
här tillsvidare, ehuru med svårighet tillgodoses, om 
det till salen gränsande landtmäteriauditoriet förän
dras till ritrum. Denna anordning förutsätter dock 
att kollegiets ofvan gjorda förslag om erhållande af 
den af geologiska kommissionen disponerade salen 
till välbehöfligt auditorium bifalles, och att föreläs
ningarna i praktisk geometri och öfriga till landt-
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mäterikursen hörande kunskapsstycknn hit öfver- 
flyttas.

Kostnaderna för alla de förändringar, hvarom 
lärarekollegiet haft äran här ofvan göra framställ
ning, skulle, enligt bilagd kostnadsberäkning, komma 
att uppgå till inalles 12,130 mark; och skulle de 
sjelfva byggnaden berörande förändringsarbetena, 
såsom öfiigt är, utföras genom Nylands läns bygg- 
nadskontor, hvaremot inredningen af såväl de förän
drade som de nya läro- och ritsalarne enligt kolle
giets förmenande lämpligare kunde ske genom po- 
lytekniska institutets ekonom, hvilken, såsom stående 
i närmaste beröring med direktor, lättast torde i 
hvarje enskildt fall kunna påfinna de för ändamålet 
lämpligaste detalj anordningarna.

Sammanfattande det ofvan anförda, får lärare
kollegiet altså vördsamt föreslå :

att uti den flygel af institutets huf- . 
vudbyggnad, hvari fysikaliska auditoriet 
är inrymdt, de väggar, som afskilja nämnda 
auditorium från ett bakom detsamma be
läget rum och från den angränsande kor
ridoren, genom alla tre våningar blefve 
borttagne;

att mineraliekabinettet blefve inrymdt 
i den af instituts ekonom förut bebodda 
lokalen;

att den sal, som för närvarande dis
poneras af geologiska kommissionen afsto- 
des åt institutet och inrättades till ett audi
torium ; äfvensom

att ett anslag af inalles 12,130 mark 
för dessa förändrings och inredningsarbe
ten skulle beviljas.
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Behofvet af ökadt utrymme uti institutets lo
kaler inskränker sig, såsom redan tidigare nämnts, 
icke till hufvudbyggnaden allena, utan gör sig i än 
högre grad gällande i kemiska laboratoriihuset. Här 
ofvan har framhållits, att det i laboratoriibyggnaden 
förefinthga auditoriet har en kubisk rymd af 220 m:l. 
Enligt den moderna skolhygienens fordringar på er
forderlig myckenhet luft bör antalet åhörare därstä
des ej öfverstiga 37 ; dock har man varit nödsakad 
att på en gång intvinga i detta rum ända till 65 
personer, såsom fallet varit under höstterminen 1893. 
Vidare har anförts, att bristen på utrymme därstä
des icke varit fullt lika kännbar som förut, sedan 
färeläsningarna på l:sta årskursen i början af vår
terminen 1894 delats i tvänne kurser, en svensk och 
en finsk. Härmed har dock icke menats att den 
nuvarande anordningen skulle tillfredsställa alla bil
liga fordringar, utan endast att härigenom beredts 
en knapp möjhghet för den kemiska experimental- 
föreläsningskursens provisoriska bibehållande i det 
för densamma från början afsedda rummet. Med 
förenämnda delning afsågs nämligen icke bildningen 
af tvänne lika stora parallelafdelningar, utan före
togs densamma på grund af språkliga skäl till full
görande af Kejserliga senatens beslut af den 9 ok
tober 1893, enligt hvilket åt finska språket skulle 
beredas vidsträcktare användning än tillförene vid 
undervisningen i institutet.

På grund häraf är faran för auditoriets öfver- 
fyllnad icke undanröjd, ty dessa båda kursers elev
antal kommer säkert att förblifva olika såsom det 
också nu är, isynnerhet som valfrihet att ansluta sig 
till den ena eller andra kursen är i viss mon eleverna 
medgifven. Under innevarande år hafva af Esta
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årskursens 74 elever 42 anslutet sig till den svenska 
och 32 till den finska afdelningen. Af detta audi
toriums hela rymd, 220 m3, tillfalla följaktligen en
dast 5,2 3 m3 hvarje åhörare på den förstnämnda af
delningen. Och då härtill kommer att luftvexlingen 
är ytterst otillfredsställande och otillräcklig, så måste 
lärarekollegiet anse rummet på grund häraf olämpligt 
till auditorium, isynnerhet som föreläsningarna här 
måste belysas af experimenter, hvilka icke undgå att 
i sin mon bidraga till luftens försämring. Med an
ledning häraf och då inrättandet af ett större kemiskt 
auditorium blott kan vara en tidsfråga, får lärare
kollegium föreslå, att ett nytt sådant, af den storlek 
att det kan inrymma circa 100 åhörare, blefve upp- 
fördt på institutets gårdsplan på sätt medföljande 
ritning närmare utvisar.

Det är ett bekant förhållande att naturveten
skaperna under senast förlidna årtionden utvecklats 
på ett sätt som saknar motstycke under en förgån
gen tid. Särskildt har kemin att uppvisa framgångar 
och uppnådda resultat, som ej allenast modifierat 
åskådningssättet inom vetenskapen sjelf utan äfven 
utöfvat ett genomgripande inflytande på många af 
det dagliga lifvets vigtigaste förhållanden. Impulsen 
härtill har gifvits genom ihärdiga arbeten, utförda i 
de laboratorier, hvilka numera finnas i alla Europas 
länder och hvilka för det mesta äro rikligt utrustade 
med erforderliga hjelpmedel för äfven ovanligare 
operationers utförande. Under det sista årtiondet 
hafva nya laboratorier blifvit uppförda eller gamla 
sådana utvidgade vid de flesta bildningssäten i Eu
ropa, och vill kollegium, såsom de mest framstående 
bland dem, nämna laboratorierna vid tekniska hög- 
skolorne i Berlin, Aachen och Zürich vid universi-
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teteu i Gröttingen, Würzburg och Heidelberg samt 
de under året 1894 uppförda laboratorierna i Lüt
tich, Halle och Petersburg. Det är en rörlig tid 
vi under de sista decennierna hafva genomlefvat på 
det kemiska vetandets område, och all sannolikhet 
talar för att den närmaste framtigen skall blifva 
icke mindre rik på nya uppdaganden. Kollegium 
vill här blott påminna om de uppfinningar som blif- 
vit gjorda inom den organiska kemins gebit, hvilka 
helt och hållet utgått från den rent vetenskapliga 
forskningen i laboratorierna och dock omdanat eller 
till och med nyskapat delar af den kemiska industrin. 
Hit hör den moderna färgindustrins fenomenala ut
veckling isynnerhet inom Tyskland, framställningen 
af alla de antifebrilia och antiseptika, de der lämna 
oss skydd mot angrepp från bakteriernas osynliga 
verld, och tillverkningen af alla de mångahanda 
anästetika, hvilka så väsentligt underlätta utförande 
af operativa ingrepp i den menskliga organismen. I 
nära samband härmed står studiet af den mikro
skopiska veriden, hvilket uppdagat och spridt ljus 
öfver mikroorganismernas förut knapt anade verk
samhet. Härtill kommer slutligen elektrokemin, som 
under sin korta tillvaro allaredan förmått åstad
komma anmärkningsvärda omhvälfningar på vissa 
områden af metallurgin. På den kemiska undervis
ningens område har elektrokemin jämväl vunnit in
steg, i det dess betydelse såsom hjelpmedel vid den 
kemiska analysen under de sista åren redan vunnit 
fullt och allmänt erkännande. I industrielt afseende 
hafva vi redan inträdt i en tid då den elektriska 
kraften utgör en vigtig häfstång för kemiska reak
tioners genomförande. Af ofvanstående kan lätt 
förklaras hvarföre man i hvarje civiliceradt land in-
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sett kemins absoluta nödvändighet för industrin, för 
farmacin och läkekonsten, och att den för dessa ej 
är blott ett hjelpmedel utan lifsvilkoret för framsteg. 
Kemin har dessutom öfveralt b liivit erkänd såsom 
en vetenskap, nödvändig för den allmänna bildnin
gen. Ben har därför att uppvisa ett mångtal af 
ansedda målsmän och skaror af flitiga arbetare, hvil
kas ansträngningar och arbetsförmåga nogsamt tagas 
i anspråk för odlande af de talrika grenar och sido
skott, som allaredan skjutit upp ur den ursprungliga 
stammen. Detaljerna och enskildheterna äro nämli
gen här redan altför många för att den enskilda 
individens förmåga skulle räcka till för att beherska 
det hela. Men för att utbilda alla desse arbetare 
behöfvas läroanstalter med lämpliga inrättningar, 
motsvarande tidens kraf. Den uppväxande genera
tionen har ej allenast rätt att fordra att varda del
aktig af vetenskapens grunddrag, utan äfven af den
sammas nyaste eröfningar och framsteg, ty det är 
just med tillhjelp af dessa vapen, som densamma 
skall kunna vinna framgångar eller också blott bestå 
i kampen för tillvaron och medelbart föra sitt hem
land framåt. Att af ekonomiska skäl spara på me
del i fråga om sådana läroanstalters upprättande och 
behöriga utrustande, vore en illa använd sparsamhet, 
ty kunskaper höra till det goda som med tiden bär 
den rikaste frukt och som återgäldar gjorda uppoff
ringar mångfaldiga gånger. Uppskattande innebör
den af det sagda till sitt fulla värde, har man i vår 
verldsdels flesta länder också stält rikliga medel till 
denna vetenskaps förfogande ; vårt land har i sist- 
sagda afseendo dock blifvit efter. Om man undan
tager de medel, som för Universitetets räkning blif
vit anslagna till idkande och underlättande af kemins



17

studium, äro de offer, som landet på annat håll bragt 
för detta ändamål, icke stora.

Polytekniska institutets kemiska laboratorium, 
som b liivi t uppfördt samtidigt med hufvudbyggnaden, 
är en ganska anspråkslös inrättning. Det oaktadt 
har man i detsamma, under den tid under hvilken 
det varit för sitt ändamål upplåtet, sökt hålla un
dervisningen å nivå med kemins ståndpunkt under 
de gångna åren. Men den nyare tidens stegrade 
kraf kan detsamma likväl icke motsvara, hvarken 
med afseende på det disponibla utrymmet för prak
tikanterna eller med hänsyn till dess utrustning i 
öfrigt. Antalet elever, hvilka egnat sig åt kemins 
studium, har årligen varit stadt i tillväxt. I de års
kurser af fackskolan för kemisk teknologi, uti hvilka 
undervisning i laborationsöfningars anställande med
delas, nämligen i de tre högsta, hafva under de tio 
närmast förlidna åren varit inskrifna :

läseåret 1885—1886 ......... 4 elever
9f 1886—1887 ........ 3 „

f9 1887—1888 ......... 3
1888—1889 ......... 3 „

99 1889—1890 .......... 4 „

1890—1891 ......... 8 „
,, 1891—1892 ......... 13 „

99 1892—1893 ......... 17 „

99 1893—1894 .......... 18 „

„ 1894—1895 ■■•••• 16 »
Åt flere än dessa kan icke utrymme beredas. 

Elever från andra fackskolor än den kemiska, hvilka 
önskat taga del i laborationsöfningarna, hafva därför 
också blott undantagsvis fått sin önskan uppfyld. 
Om således den kemiska undervisningen vid poly^



18

tekniska institutet skall motsvara sitt ändamål och 
fortfarande bära god frukt, framstår det såsom en 
oafvislig nödvändighet att lab orato riibyggnaden för
storas och utrustas med sådana inrättningar, som 
erfordras för bibringande af en tidsenlig kemisk un
derbyggnad åt eleverna. Kollegiet har därför, sin 
pligt likmätigt, uppgjort följande förslag, som för
tydligas af bilagda ritningar. Enligt detsamma komme, 
såsom ofvan allaredan anförts, ett nytt auditorium 
att uppföras å institutets gårdsplan, hvilket audito
rium komme att stå i kommunikation med labora
toriet å ena sidan och med hufvudbyggnaden å den 
andra och kunde sålunda användas äfven för andra 
än kemiska föreläsningar, — samt det nuvarande 
laboratoriihuset ej blott att förlängas genom till
byggnader åt norr och åt söder, utan ock att höjas 
med en påbygd våning.

För praktikanternas behof disponerar laborato
rium för det närvarande i källarvåningen öfver ett 
medelstort rum för utförande af organiska arbeten, 
hvilket i anseende till det sparsamma ljus detsamma 
erhåller genom små, högt belägna fönster, anbragta 
nära intill den angränsande marken, är för ändamå
let alldeles otjentligt, såsom ej allenast förderfbrin
gande för praktikanternas synförmåga, utan ock 
omöjligt för utförande af längre och finare iaktagel- 
ser. Under loppet sf årets mörkaste månader måste 
rummet under hela dagen upplysas med gas. G-enom 
förstoring af fönstergluggarna skulle detta fel icke 
heller kunna i nämnvärd mon afhjelpas, då dessa 
fönster vetta åt nordost mot en ljusgård och stå på 
endast tre meters afstånd från en grannen tillhörig 
uthusvägg. I stället för detta rum, uti hvilket, en
ligt kollegii förslag, apparaten för centraleldningen
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framdeles skulle få sin plats, komma uti tillbyggna
den i l:sta våningen åt norr ett större rum att in
rättas för utförande af organiska arbeten. Ett i käl
larvåningens norra ända befintligt rum, hvilket hit
tills användts till organiska analysers utförande, 
komme enligt kollegiets förslag att upptagas till 
bostadsrum åt den laboratorii dräng, som utom den 
hittils varande vaktmästaren blir erforderlig för hu
sets eldande samt renhållande m. m. Det i samma 
källarvånings södra ända befintliga rummet för smält- 
försök och eldfarliga arbeten, komme enligt förslaget 
att förstoras men dock att bibehållas för sitt hittills
varande ändamål. Tvänne mindre rum därsamma- 
städes, använda för upplag af diverse gröfre mate- 
rialier, komme att förbli oförändrade till både ut
sträckning och ändamål.

I öfra våningen disponerar laboratoriet för det 
närvarande öfver ett arbetsrum, ursprungligen afsedt 
för 8 praktikanter, men uti kvilket för det närva
rande 13 elever blifvit inrymda, hvilka därstädes 
syssla med förberedande öfningar samt qvalitativ 
analys. Förutom att detta arbetsrum i sig sjelft nu 
redan är otillräckligt för det tillväxande antalet prak- 
kanter, är anordningen att sammanföra qvalitativa 
och qvantitativa analys enter i ett och samma rum 
principielt förkastlig. De señares arbeten äro af så 
pass ömtålig beskaffenhet att de ovilkorligen lida 
men af de förras arbeten och vanligen ovarsamma 
arbetssätt. Båda dessa vigtiga och för all kemisk 
arbetsskicklighet grundläggande öfningar måste skil
jas från hvarandra och förläggas till hvar sitt sär
skilda rum. Jämte det att det nu ifrågavarande 
rummet komme att bibehållas för samma ändamål 
som förut eller för utförande af förberedande öfnin-
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föreslagna tillbyggnad åt söder att förstoras så att 
det kunde rymma ända till 26 arbetsplatser. För 
qvantitativa analysers utförande komme särskildt 
rum att iordningställas uti den föreslagna öfra vå
ningen af huset.

Under förutsättning att kollegiets förslag om 
uppförande af nytt kemiskt auditorium kan varda 
godkändt, blefve det nuvarande auditoriet disponibelt 
till andra ändamål. Då detsammas fönster likväl 
vetta emot ofvannämnda, endast 3 meter breda ljus
gård och det endast kan betraktas såsom en tids
fråga när grannen framför dessa fönster kommer att 
uppföra ett hus, anser kollegiet att detta rum lämp
ligast skulle för framtiden inredas dels till rum för 
materialier, erforderliga för de närgränsande arbets
rummen, dels också till förberedelserum för föreläs
ningar för hvilket sistnämnda ändamål erforderlig 
afskrankning borde på lämpligt ställe anbringas.

Här ofvan har blifvit omnämndt, att öfning i 
bakteriologiska arbetens utförande samt i elektroke
miska operationer ej här kunnat bibringas eleverna, 
emedan plats för dylika, numera till en kemists ut
bildning hörande kunskapsstycken, ej förefinnes. 
Kollegiet har fördenskull ansett denna väsendtliga 
brist fortast möjligt böra afhjelpas och för ändamålet 
upptagit i förslaget tvänne rum i den blifvande öfre 
våningen. I samma våning komme dessutom rum 
för qvantitativa analysen ter, med 12 arbetsplatser, 
samt vågrum och bibliotek äfvensom rum för sam
lingar att upplåtas. Då äfven rummet för qvantita
tiva analyser komme att erhålla fönster emot den 
ofta nämnda ljusgården, tror sig kollegiet vördsamt 
böra framhålla att den b rigt på ljus, som i framtiden
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härigenom kunde uppstå, lätteligen kommer att kunna 
afhjelpas genom anordnandet af takdager i detta rum.

Då anordningarne för laboratoriibyggnadens 
ventilation och uppvärmning utgöra viktiga faktorer 
i anstaltens blifvande ändamålsenlighet, utbeder sig 
lärarekollegiet att här i korthet få antyda huru dessa 
inrättningar i detta fall borde konstrueras. Utgående 
ifrån den förutsättning, att luftomsättningen i huset 
borde förutom i auditoriisalsen, der den sjelfíallet 
måste vara större, i rundt tal uppgå till 2 V2 gånger 
rummens kubiska innehåll i timmen, hvarförutom 
genom hvarje dragskåp under samma tidborde utsugas 
omkr. 140—150 m3, har lärarekollegiet ansett, att 
denna luftomsättning icke regelbundet kan åstad
kommas med mindre än att maskinel drifkraft an
vändes under sådana tider af året, höst och vår, då 
temperaturskilnaden emellan ute och inne icke en
samt för sig kan åstadkomma det nödiga luftomby
tet. Lärarekollegium anser också att en pulsions- 
ventilation under dessa tider af året utan större svå
righet bör kunna drifvas antingen med tillhjelp af 
trycket i stadens vattenledning, eller och — under 
förmedling af en elektromotor — förmedelst den i 
institutets ego varande gasmaskinen. För bortföran
det af den förskämda luften ifrån byggnaden anser 
kollegiet en aspirationsinrättning under sådant för
hållande blifva tillfylles. Uppvärmningen af såväl 
byggnaden som ventilationsluften sker på billigaste 
sätt genom en lågtrycksångvärmeledning, dock har 
kollegiet — likaledes för minskande af kostnaderna 
— ansett att rummen i källarvåningen behjelpligen 
kunde uppvärmas med kakelugnar.

Lärarekollegiet har för utrönande af de unge
färliga kostnaderna för en byggnad sådan ofvan
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beskrifvits, låtit genom en af sina medlemmar upp
göra härhos bilagda förslag, upprättadt med all den 
sparsamhet som med ändamålets vinnande kunnat 
anses förenlig. Bet ytterst trångt begränsade ut
rymmet på institutets gårdsplan samt den hänsyn, 
som ovilkorligen måste tagas därtill att grannarne 
kunna uppföra byggnader tätt intill institutets inre 
tomtgräns, hafva i hufvudsak betingat byggnadens 
yttre form. Inberäknadt gas- och vattenledningar 
samt nödiga arbetsbord, dragskåp m. m., är denna 
till- och ombyggnad af laboratoriihuset, jämlikt bi
lagt kostnadsförslag, beräknad till c:a 175,000 mk.

Genom Kejserliga senatens beslut af den 27 
Mars 1893 har en materialprofningsaiitalt blifvit in
rättad i landet, för hvilken plats tillika anvisats i 
polytekniska institutets hus. Denna anstalts ena del, 
omfattande profningen af cement, är såsom ofvan 
blifvit anfördt för det närvarande inrymd uti mel
lersta våningens af hufvudbyggnaden södra flygel, 
där ett mindre rum och en del af korridoren upplå
tits för detta ändamål. I reglementet för denna 
anstalt föreskrifves, att densamma har till ändamål 
ej mindre att stå allmänheten till tjenst med anstäl
lande af prof och undersökning af byggnadsmate- 
rialier, än ock att tj ena undervisningens vid poly- 
tekniska institutet intressen. Det är klart, att denna 
sistnämnda uppgift borde fattas så vidsträckt som 
möjligt. I sådant afseende är det icke nog med att 
apparaterna förevisas för eleverna, utan borde äfven 
tillfälle berpdas dem att sjelfva lägga hand vid prof- 
ningarnas utförande. Och för att hos vederbörande
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materialkonsumenter hålla intresset för anstalten vid 
lif, borde försök i särskilda riktningar anställas och 
om resultaten meddelande göras i tryck. Den pro
visoriska lokal, öfver hvilken cementprofhingsanstal- 
ten nu disponerar, lämpar sig likväl icke för sådant 
mera omfattande arbete. Kollegiet har fördenskull 
velat bereda plats äfven för denna anstalt i labora- 
toriibyggnaden och har härför utsett rummet inun
der det föreslagna auditoriet, som synes lämpa sig 
väl för dylika försöks anställande.

Sammanfattande det förestående, får lärarekol
legiet således vördsamt föreslå:

att polytekniska institutets labora- 
toriibyggnad måtte, på sätt som i det före
gående blifvit framstäldt, utvidgas, äfven- 
som att ny föreläsningssal uppfördes å 
institutets gårdsplan; samt

att för ändamålet ett anslag af inal
les 175,000 mark, deraf för sjelfva bygg
naden 143,000 och för dess inredande 
32,000 mark, blefve beviljadt.

Slutligen vågar kollegiet ödmjukast hemställa 
om, att, derest öfvananförda förslag blifver veder
börligen godkändt, arbetets utförande måtte anförtros 
åt en byggnadsnämnd bestående af några af institu
tets ordinarie lärare. En kemisk laboratoriibyggnads 
såväl totalanordning, som inredning innefattar nem- 
ligen en mängd för detta slag af byggnader egen
domliga konstruktiva detaljer, hvilka böra på ett 
lämpligt sätt anordnas, för att det hela skall blifva 
ändamålsenligt, och enär alla de kunskapsgrenar, 
som härvid ifrågakomma, finnas vid institutet repre-
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senterade, tror sig lärarekollegiet i derma omständig
het finna stöd för en sådan hemställan.

Vid häraf skedd föredragning har Kejserliga 
Senaten den 12 förlidna Mars bifallit till de af lä
rarekollegium föreslagna förändringarna i institutets 
hutvudbyggnad, deremot har frågan om det kemiska 
laboratoriets utvidning för det närvarande fått för
falla, intill dess öfverläggningarna om den högsta 
landtbmksundervisningens förläggande till polytek
niska institutet eller dess anordnande i en särskild, 
fristående läroanstalt hunnit slutföras.

Angående denna sistnämnda fråga har Jord- 
bruks-Expeditionen i Kejserliga Senaten uti bref af 
den 3 innevarande Maj infordrat lärarekollegiets 
yttrande huru en ifrågasatt anslutning af den högsta 
landtbruksundervisningen till pölyt, institutet lämp
ligast och med minsta kostnad kunde ske samt om 
med densamma kunde kombineras den föreslagna 
anstalten för landtbruksekonomiska försök eller om 
en särskild anstalt härför borde anordnas. Häröfver 
har lärarekollegium den 14 innevarande Maj afgifvit 
ett längre utlåtande omfattande de vilkor under 
hvilka en sådan anslutning vore möjlig.

Afgörandet af denna för institutet så vigtiga 
organisationsfråga har emellertid ännu icke blifvit 
afgjord utan uppskjutits till hösten.

Undervisningen.

I enlighet med föreskriften i polytekniska in
stitutets stadgar vidtog undervisningen för inneva
rande läseår den 1 September 1894, och har derefter 
fortgått till och med den 28 innevarande Maj utan
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andra afbrott än de i institutets stadgar föreskriina 
julferierna och sådana tillfälliga fridagar, som hafva 
stöd i gammal häfd, eller hvilka föranledts af lärares 
sjukdomsfall eller annat laga förfall.

Undervisningens allmänna plan och lärokurser
nas omfång hafva varit noga fixerade uti det för 
året fastställda läroprogrammet, hvilket till alla vä- 
sendtliga delar strängt iakttagits. Då någon rubbning 
i denna undervisningsplan icke egt rum, och lära
rene pligttroget fullgjort sina skyldigheter och ele
verna i hufvudsak uppfyllt sina åligganden, kan 
detta läseår liksom dess många föregångare betecknas 
såsom ett för undervisningen vid institutet lycko
samt år.

I likhet med hvad under föregående år varit 
öfligt hafva under det nu förlidna läseåret en del af 
3:dje och 4:de årskursens elever åtföljda af vederbö
rande lärare företagit exkursioner för beseende af 
fabriker, verkstäder och anmärkningsvärda byggna
der i denna Helsingfors stad och dess omnejd. Af- 
ven några längre utflykter komma med Kejserliga 
Senatens dertill utverkade tillstånd att företagas 
omedelbart efter läseårets afslutande. Färden gäl
ler denna gång Tammerfors stad dit eleverna i 
de två högsta årskurserna af fackskoloma för ma
skinbyggnad, ingeniörväsende och kemisk tekno
logi, åtföljda af facklärarene Kolster, Seiling, Stru- 
kel och Holmberg samt Professor Wahlforss skola 
begifva sig för beseende af dervarande mångahanda 
fabriksanläggningar. De två första grupperna med 
sina lärare afresa derefter vesterut på den nyajern- 
vägen till Björneborg; maskinbyggarena för beseende 
af fabriksanläggningarna i denna stad, och ingeniö- 
rerna för att taga i ögnasigte konstbyggnaderna på
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den nya jernvägsanläggningen. Den tredje gruppen 
tager deremot vägen norrut ända till Filppula järn
vägsstation och Mänttä bruk för att bese det der- 
städes befintliga stora träsliperiet.

Lärarene.

Enligt institutets den 20 Oktober 1886 fastställda 
stat utgöres lärarepersonalen af nio äldre och fyra 
yngre ordinarie lärare samt af 17 extra lärare, i hvil
ket antal lärarene i sång och gymnastik äfven inbe
gripas. Dessutom har genom Nådigt bref af den 9 
Oktober 1893 bifall lemnats till anställande af tre 
biträdande lärare för befrämjande af undervisningen 
på finska språket vid institutet, nemligen en i all
män kemi på l:sta årskursen samt en å hvardera af 
fackskolorna i ingeniörväsende och maskinbyggnad.

Af dessa biträdande läraretjenster hafva de två 
förstnämnda redan från och med ingånger af vårter
minen 1894 blifvit med innehafvare besatta. Den 
sista deremot, till hvilken kompetent sökande inom 
medgifven ansökningstid icke anmält sig, lemnades 
obesatt och har sedan dess fortfara,nde varit ledig. 
Af en del af det tjensten åtföljande arvodet bildades 
genom Kejserliga Senatens beslut af den 5 Februari 
1894 ett resestipendium, hvilket bortgafs åt Ingeniö
sen A. H. Solin, som anmält sig sinnad att genom 
studier vid tekniska högskolor i utlandet under inne
varande år söka utbilda sig till ifrågavarande tjenste- 
befattning. På derom gjord framställning har Kej
serliga Senaten den 13 Februari 1895 förordnat att 
biträdande lärarebefattningen i maskinbyggnad ännu 
under läseåret 1895—1896 skall förblifva obesatt, ■
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äfvensom att af de för befattningen anslagna medel 
en summa af 2,500 mark ytterligare må tilldelas 
samma person för att sätta honom i tillfälle att un
der ännu ett år framåt från Maj månad innevarande 
år i hufvudsakligen praktiskt afseende å utrikes ort 
utbilda sig för ifrågavarande befattning.

Förenämnda 13 äldre och yngre läraretjenster 
hafva alla varit med ordinarie innehafvare besatta 
och hafva vexlingar ibland denna personal under 
det förlidna läseåret icke egt rum.

Sedan Kejserliga Senaten den 11 Oktober 1894 
beviljat ett extra arvode af 1,200 mark för aflönande 
af en biträdande lärare i frihandsteckning och linear- 
ritning under innevaraude läseår, har Industristyrel
sen den 6 November 1894 förordnat arkitekten Z. 
U. Nyström att handhafva denna syssla under 
sagda tid.

På lärarekollegiets derom gjorda framställning 
har Industristyrelsen den 12 September 1894 förord
nat Dr Q-. Komppa att under året 1894—1895, mot 
åtnjutande af det å institutets stat uppförda anslaget 
af 1,200 mark för skötande af en del af direktors 
lektioner, handhafva undervisningen i analytisk kemi 
och handledningen af de analytiska öfningarna i ke
miska laboratorium, från hvilket sysslande direktor 
sålunda varit befriad.

Eleverna.

För vinnande af inträde vid polytekniska insti
tutet såsom ordinarie elever, hade inom föreskrifven 
och genom annonser i hufvudstadens mest spridda 
tidningar tillkännagitven tid, anmält sig 67 sökande.
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Efter denna tid anmälde sig ytterligare tre inträdes- 
sökande, men kunde deras begäran i anseende till 
det begränsade utrymmet i institutets lärosalar icke 
bifallas. Af förenämnda 67 ynglingar hade 43 aflagt 
studentexamen, 17 hade genomgått fullständig lycei- 
kurs men icke absolverat studentexamen, och 7 hade 
afslutat kurs i näst högsta klass af lyceum samt ge
nomgått fullständig lyceikurs i matematik och fysik. 
Efter anstäldt inträdesförhör med dessa sistnämnda 
blefvo 5 af dem godkända till intagning, men de 
återstående 2 underkändes. Sedan under läseårets 
fortgång ytterligare inskrifvits 5 extra elever till 
deltagande i särskilda lärokurser, uppgick sålunda 
hela antalet af under året intagna nya elever till 70. 
Qvarstående i läroanstalten från föregående läseår 
voro 107 elever; iföljd hvaraf institutet under det 
nu till ändagångna året besökts af 177 elever, eller 
det högsta antal som under något år härförinnan 
varit immatrikuleradt. Af dessa voro 170 inskrifna 
såsom ordinarie och 7 såsom extra elever, bland 
hvilka sistnämnda 5 voro af qvinligt kön. 158 af sam- 
teiiga såväl ordinarie som extra elever hafva delta
git i lektioner och öfningar under hela läseåret, 17 
voro närvarande endast under höstterminen eller en 
del deraf och 2 besökte institutet blott under nu till- 
ändagångna vårtermin. Vid utgången af detta läseår 
hafva följande 38 ordinarie elever efter fullständigt 
afslutad lärokurs pröfvats kunna från institutet di
mitieras :

Från /ackskolan för ingeniörväsende:

Jarl Waldemar Andersin,
Hjalmar Castren,
Johan Artur Renfors.
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Från fackskolan för ^maskinbyggnad: 
G-eorg Bertel Asp,
Severin Gros,
Karl Albert Lilius,
Rupert Werner von Nandelstadh,
Johan Rundqvist.

Från fackskolan för arkitektur:
Yrjö Oskar Blomstedt,
Karl Oskar Bomansson,
Karl Adam Nils Gabriel Hård al Segerstad, 
Axel Bertel Jung,
Berndt Erik Lagerstam,
Axel Arvid Åberg.
Fredrik Onni von Zansen.

Från fackskolan för kemisk teknologi:
John Elieser Johansson,
Hugo Mauritz Lindgren,
Gustaf Otto Mattson,
Georg von Willebrand.

Från fackskolan för landtmäteri:
Edvin Ossian Bähr,
Hjalmar Henrik Byman,
August Garibalbi Ekelund,
Jarl Edvard von Fieandt,
Johan Jakob Haataja,
Niklas Järnefelt,
Anton Laiho,
Karl Loj ander,
Johan Herman Luoma,
Pontus Willehad von Nandelstadh,
David Natulin,



30

Karl Teofilus Peltonen,
Gustaf Adolf Saarinen,
Axel Reinhold Sadenius,
Werner Jakob Sillfors,
Evert Wilhelm Skogström,
Richard Gabriel Stenvik,
Lennart Johan Wichman,
Emil Wilhelm Åberg.

Institutets afgångsdiplom, hvilket lärarekolle
gium har att bortgifva åt de mest framstående ele
ver, hvilka under hela studietiden utmärkt sig för 
synnerlig flit och god framgång i sina pligters full
görande, har i år tilldelats:

Jarl Waldemar Andersin,
Georg Bertel Asp,
Hjalmar Castren,
Karl Adam Nils Gabriel Hård af Segerstad, 
John Elieser Johansson,'
Karl Albert Lilius,
Hugo Mauritz Lindgren,
Gustaf Otto Mattson,
Johan Rundqvist,
Evert Wilhelm Skogström,

Eleverna :
Emil Gabriel Bergh,
Edvard Johan Forsten,
Johan Hannikainen,
Frans Ludvig Lindroos, och 
Ivar Willala

hvilka under detta läseår varit inskrifna i institu
tets högsta årskurs och således haft utsigt att vid
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detta tillfälle varda från läroverket dimitterade, liafva 
ej fullständigt afslutat den i årets program före- 
skrifna lärokursen, och derför icke ännu kunnat er
hålla dimissionsbetyg. I enlighet med föreskriften 
i institutets stadgar har lärarekollegium medgifvit 
dem rättighet att i början af nästkommande höst
termin efter undergången godkännande pröfningundfå 
afgångsbetyg från institutet.

Enligt uppgifter hemtade ur elevernas vid inträ
det aflemnade prestbetyg, voro af dem födde: 

Nylands län................

Wiborgs län • • 
Uleåborgs lan

i Kuopio län-

Kyssland.......
i Sverige.........

England.........
Tyskland........
Afrika...........
Nord Amerika •

41 ............. ............. 23,16 0.,
32 .......................... 18,07 „
26 .......... ............. 14,6 8 „
20 .......................... 11,29 „
16 ............. .......... 9.03 „
10 ......... 3*6 5 „
9 ............. ............. 5,0 8 „
9 ............. .......... 5,08 „
6 ............. .......... 3,38 „
3 ............. • • • • 1,69 „
2 .......................... 1,13 „
1 .......................... 0,5 6 „
1 ............. ............. 0,5 6 „
1 ............. ........... 0,5 6 „

Och voro af dessa söner till
Civila sjenstemän................................................. 59.
Handlande och fabrikanter...................... ►......... 35.
Handtverkare m. m.............................................. 30.
Godsegare och lägenhetsinnehafvare....... 24.
Präster..................  lii.
Militärer................................................................ 7.
Sjöfarande ............................................................ 6.
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Stipendier och understöd, uppgående till ett 
sammanlagdt belopp af 3,915 mark kafva under året 
tilldelats följande elever :
1894 Dec. 4. Palménska stipendiet:

Eleven Joh. liundqvist • • ■ 168 m. 75 p. 
Axel B. Jung ■ ■ • 168 „ 75 „ 

S:ma 337 m. 50 p.
1894 Dec. 4. Öfverstyrelsens för landtmäteriet un

derstöd åt medellösa landtmäterielever : 
eleven Joh. Haataja - ■■ ■ 200 m.— p.

„ Joh. Luoma......... 200 „ — p.
., K. F. Peltonen ■ ■ 200 „ — p.
„ G. A. Saarinen • • 200 „ —p.
„ Fj. W. Skogström ■ 200 „ — p.

S:ma 1,000 m — p.
1895 Maj 4. Enahanda belopp åt samma

elever ........... ................  1,000 m. — p.
„ April 8. Palménska stipendiet :

eleven A. B. Jung.........  337 „ 50 p.
„ „ Cygnaeuska stipendiet:

eleven J. W. Andersin 116 m. — p. 
„ Joh. liundqvist • 116 „ —p.

S:ma 1,569 m. 50 p.
1894 Dec. 4 och eleverna Hubert Werner 

1895 Maj 5. och Pontus Willehad von 
Nandelstadh 5:te skarp
skyttebataljons stip. vid 
Universitet enhvar 232
mark.............................. 464 mk.

„ „ „ eleven Einar Molander
enahanda stip. vid d:o • 344 „

S:ma 808 mk.
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1895 Maj 31. af Handels- och Industri- 
Expeditionens dispositions- 
medel à 50 mark åt enhvar 
af eleverna E. Stråhlman,
W. Heinonen, A. U. Berg
roth och J. F. Lustig ■ • • ■ 200 mk.

Helsofdrhållanden.

HelsotilIståndet ibland institutets elever har 
under det förflutna året varit tillfredställande om ock 
helsoförhållandena i staden under samma tid varit 
sämre än vanligt. Den under vintern och våren här- 
städes allmänt rådande influenza epidemien som 
kännetecknat sjukdomstillståndet i staden har nem- 
ligen lemnat institutets elever så godt som oberörda. 
Endast ett färre antal fall och äfven dessa af lindri
gaste förlopp hafva kommit till anmälan. Och några 
andra akuta sjukdomsfall hafva alldeles icke före
kommit.

Disciplin.

Mot elevernas uppförande inom läroanstalten 
har skäl till anmärkning icke förekommit.

Samlingarna.

Institutets bibliotek har med undantag af som
mar- och julferierna varit för allmänheten tillgäng
ligt alla helgfria dagar kl. 12—2; läsrummet har hål
lits öppet under hvardagarna kl. 9 f. m. till 8 e. m.

3
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och under sön- och helgdagar kl. 9—3. Under fe
rierna åter har endast; biblioteket varit för allmän
heten tillgängligt lördagarne kl. 12—2.

Institutets öfriga vetenskapliga och tekniska 
samlingar hafva ännu icke uppnått den betydenhet 
att viss tid kunnat fastställas då besök af desamma 
vore medgifven. Bock har anmäld önskan att få 
taga kännedom om dessa samlingar städse blifvit 
med beredvillighet uppfylld.

Biblioteket och de andra samlingarna hafva un
der året erhållit flere värdefulla tillägg, förnämligast 
genom inköp men äfven genom gåfvor. Bland de 
förärade föremålen må särskildt nämnas:

af Tammerfors klädesfabrik ett antal profver 
af dess tillverkningar i olika stadier af fulländning;

af Tammerfors linnespinneri ett antal profver 
af dess tillverkningar i olika stadier af fulländning ;

af egaren till Grönviks glasbruk kapten Axel 
Grönberg en glascylinder af stora dimensioner.

Ekonomien.

i enlighet med Handels- och Industri-Expedi
tionens dertill den 25 September 1894 meddelade 
tillstånd hafva 600 mark, odisponerade medel, af de 
för en lärare i elektroteknik och tillfälliga biträdande 
lärare i andra ämnen upptagna anslag användts till 
inköp af elektroteknisk undervisnings materiel.

Utöfver det ordinarie statsanslaget har Kejser
liga Senaten genom beslut af den 11 Oktober 1894 
för i år tillagt institutet ett extra anslag af 1,200 
mark för aflönande af en biträdande lärare i frihands- 
teckning och linearritning.
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Grenom beslut af den 13 Februari 1895 har 
Kejserlige Senaten beviljat ingeniören A. H. Solin 
ett reseunderstöd af 2,500 mark att af honom till
godonjutas för fortsättande af sina under fjolåret 
påbörjade studier i utlandet med ändamål att vinna 
kompetens till en biträdande lärarebefattning i ma
skinbyggnad vid polytekniska institutet.

På grund af lärarekollegiets den 21 Febr. 1895 
derom gjorda framställning har Kejserliga Senaten 
den 2 April samma år beviljat ett anslag af 12,130 
mark för verkställande af särskilda förändrings- och 
utvidningsarbeten i institutets hufvudbyggnad, hvar- 
med afsetts beredande af utrymme för en emotsedd 
lifligare tillströmmig af nya elever.

Helsingfors den 31 Maj 1895.

E. Qoist.

Helsingfors, J. Simelii arfv. boktryckeri aktiebolag, 1895.
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