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Redogörelse
för

foljtekniska institutets i Fintami värksamhet
under läseåret 1903—1903

afgifven vid den offentliga afslutningen af läseåret den 30 
maj 1903 af institutets direktor.

Styrelse och förvaltning.
Ofverinseendet öfver institutet utöfvas af han

dels- och industri expeditionen i Senaten, och lednin
gen af dess angelägenheter tillhör industristyrelsen, 
hvars öfverintendent tillika är institutets inspektor.

Vården om undervisningen och ekonomin hand- 
hafves af direktorn och vid förfall för honom af 
prodirektorn, samt i tillämpliga delar jemväl af fack- 
skolef örestånd arene och lärarekollegium.

Värfvet att vara direktor har under året varit 
anförtrodt åt undertecknad, och pro dir ektor s v ärfvet 
har innehafts af läraren i arkitektur, professorn K, 
Gr. Nyström. Lärarekollegium utgöres af samtliga 
ordinarie lärare. Åtnjuter någon af dem ledighet 
eller står sådan läraretjenst ledig, inträder den som 
tjensten enligt förordnande förestår i stället i lärare-
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kollegium. Antalet sammanträden inom lärarekolle
gium uppgick under det gångna läseåret till 24 och 
antalet paragrafer i de härvid förda protokollerna 
till 142.

Institutets samlingar stå under uppsigt af ve
derbörande lärare, hvilka enhvar för sig ega för de
samma ansvara och öfver dem föra fullständiga 
förteckningar. Vården af biblioteket med der för
varade böcker, tidskrifter och plancher, handhafves 
på enahanda sätt och under lika ansvarighet af 
bibliotekarien. Bibliotekarie har under året varit 
yngre läraren i deskriptiv och projektivisk geometri, 
ingeniören A. L. Hjelmman.

Undervisningen.

Värksamheten vid polytekniska institutet för 
läseåret 1902—1903 tog sin början den 1 september 
och har författningsenligt fortgått ända till denna 
dag då densamma afslutas medels offentlig uppvis
ning af elevernas under året utförda arbeten. Af- 
brott i studiernas och öfningarnas jemna fortgång 
har, förutom under jul- och påskferierna, inträffat 
under vissa dagar, hvilka enligt gammal häfd be
traktats såsom gifna lofdagar.

Sjukdomsfall ibland institutets lärare hafva blott 
sällan vållat lektioners inställande så att institutets 
för året gällande läroprogram till sina väsentligaste 
delar kunnat vid undervisningen efterlefvas.

Föreskriften i § 10 mom. d af institutets stad
gar, innefattande anvisning om beredande af tillfälle 
åt eleverna att besöka värkstäder, byggnadsföretag
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och inrättningar der insigt om det tekniska arbetets 
art och beskafíenhet kan inhemtas, har under detta 
år lika litet som under föregående år förbisetts. Ex
kursioner för beseende af dylika inrättningar inom 
denna stad eller dess närhet hafva företagits under 
ledning af vederbörande lärare.

Men äfven till orter utom hufvudstaden hafva 
sådana exkursioner företagits i enahanda syfte, eller 
att bereda eleverna tillfälle till en inblick i arten af 
det arbete, i hvilket de i framtiden sjelfva komma 
att praktiskt deltaga. Sålunda besöktes under tiden 
emellan den 20 och 27 september de mest anmärk
ningsvärda arbetsplatserna å den under byggnad 
varande Uleåborg—Torneå jernvägen, då tidpunkten 
för beseendet af arbetena derstädes ansågs vara syn
nerligen lämplig, enär broarna å banans södra del 
dels aMaredan voro färdiga dels också under mon
tering, och desamma å banans norra del dels under 
uppmurning dels också under grudläggning. Uti 
■denna exkursion deltogo 21 elever hörande till 4:de 
årskursen al fackskolan för ingeniörväsende under 
ledning af lärarene prof. M. Strukel och ingeniören 
<1. E. Holmberg. Icke lång tid derefter eller den 
<1—10 november befunno sig samma lärare och ele
ver på exkursion till S:t Petersburg, der kaj bygg
nadsarbetena vid den under anläggning varande 
Trojtski bron öfver Nevan, erbjödo särskildt intresse 
för såväl lärare som elever, och för hvilka arbetens 
beseende jemväl nu tidpunkten var synnerligen 
lämplig.

Den 20—24 februari besöktes särskilda fabri
ker och anläggningar i Forssa, Åbo och Fiskars af 
21 elever hörande till 4:de årskursen af fackskolan
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för maskinbyggnad, under ledning af lärarene inge- 
niörerna Uno Albrecht och A. Saxbäck.

Förstnämnda ort besöktes äfven något senare,, 
eller den 11 maj af läraren i kemi d:r G. Komppa 
åtföljd af 32 elever hörande till fackskolan för ke
misk teknologi, i afsigt att bese afdelningen för färg- 
ning och tryck af garn och väfnader.

Något senare eller den 22 och 23 maj besöktes 
Panelia mossodlingar i Kiukais af lärarene mag. G. 
A. Petrelius och ing. E. A. Piponius åtföljda af 18 
elever, tillhörande andra årskursen af fackskolan för 
landtmäteri, i afsigt att bese derstädes utförda mät
ningar och kartläggningar.

Efter afslutad läsetermin begifva sig 40 elever 
hörande till 3:dje och 4:de årskurserna af fackskolan 
för ingeniörväsende under ledning af lärarene prof. 
M. Strukel och filos, licent. A. E. Blomqvist tili 
Saima kanal och Wuoksen fallen för att bese der
städes utförda och ännu pågående vattenbyggnads
arbeten.

Eedan tidigare eller den 20 september 1902: 
hade läraren i vattenbyggnad filos, licent. A. E. 
Blomqvist föranstaltat en kortvarig exkursion till 
Dickursby jernvägsstation och å, för anställande af 
hydrometriska öfningar derstädes med 25 elever hö
rande till 3:dje ingeniörkursen.

Läraretjenster och dessas innehafvare.

Jemlikt institutets den 20 oktober 1886 fast
ställda och ännu gällande stat utgöres lärareperso
nalen vid institutet af nio äldre och fjna yngre
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ordinarie lärare samt aderton extra lärare, af hvilka 
sistsnämnda dock två, den i sång och i gymnastik, 
senare blifvit indragna och arvodena användts till 
andra ändamål. Detta antal har sedermera befun
nits otillräckligt och ytterligare ökats med sexton 
nya lärarekrafter, hvilka tillkommit genom följande 
beslut å högre och högsta ort.

Genom Nådigt bref af den 9 oktober 1893 be
viljades erforderliga medel, 12,000 mk, för aflönande 
af tre nya biträdande lärare, hvil kas tillsättande af- 
såg befrämjande af undervisningen på finska språket. 
Genom Kejserliga Senatens beslut af den 7 novem
ber 1895 tillkom en extra lärare i frihandsteckning 
och linearritning med en afiöning af 1,200 mk. Ge
nom beslut af den 15 maj 1896 antogs en extra lä
rare i aquarellmålning mot åtnjutande af det för 
undervisning i sång å stat uppförda anslaget, 500 
mk, hvilken tjenst tillika indrogs; den 15 oktober
1896 tillsattes en assistent vid institutets fysikaliska 
laboratorium såsom biträde åt ordinarie läraren i 
fysik, mot ett arvode af 700 mk; den 18 november
1897 antogs genom Kejs. Senatens beslut en assi
stent i deskriptiv geometri på l:sta årskursen, hvil
ken egde uppbära, förutom det för undervisning i 
gymnastik anslagna arvodet 500 mk, ett tillskott af 
400 mk pr år; den 20 juli 1899 beviljade Kejserliga 
Senaten ett anslag af 1,500 mark för aflönande af 
en extra lärare i analytisk geometri; den 30 april 
1900 beviljades ett arvode af 4,000 mark åt en bi
trädande lärare i fackskolan för landtmäteri; samma 
dag gafs ett anslag af 1,200 mark åt en andra extra 
lärare i frihandsteckning och linearritning ; den 19 
september 1900 anslogs ett arvode af 900 mark åt
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en andra extra lärare i deskriptiv geometri och 2,400 
mark åt ytterligare två nya extra lärare i frihands- 
teckning och linearritning på l:sta årskursen; den 8 
november 1900 beviljades ett arvode af 700 mark åt 
en andra assistent i fysikaliska laborationer; den 2 
maj 1901 beviljade Kejserliga Senaten för läseåret 
1901—1902 ett arvode af 18,000 mark, hvaraf 7,000 
mark skulle användas för aflönande af en lärare i 
elektroteknik, samma belopp åt en lärare i vatten
byggnad och 4,000 mark åt en biträdande lärare i 
fackskolan för arkitektur; och slutligen beviljades 
den 30 maj 1902 anslag till samma belopp, eller 
18,000 mark, till fortfarande upprätthållande af ena
handa undervisning jemväl under läseåret 1902—1903.

För upprätthållande af en del af direktors un- 
dervisningsskyldighet har under det gångna året, i 
likhet med förhållandena härförinnan, varit antagen 
en assistent, för hvars aflönande den 27 juni 1902 
beviljades 1,200 mark utöfver det å stat för ända
målet anslagna arvodet.

Hela antalet anställde lärare uppgick sålunda 
under det gångna året till 46 och voro lärareplat
serna af följande beskaflenhet:

äldre ordinar, läraretjenster 9
yngre „ „ 4
biträdande „ 5
tillförordnade „ 2
extra „ 23
assistenter „ 3

S:ma 46
Af institutets å stat uppförda 13 ordinarie lä

raretjenster, har den i maskinbyggnad och teoretisk
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maskinlära, efter förra innehafvarens den 28 oktober
1901 timade dödliga frånfålle, varit obesatt och 
föreståtts af vikarie.

Uppfhyttning från yngre till äldre läraretjenst , 
med åtnjutande al för sådan tjenst fastställda löne
förmåner har Kejserliga Senaten den 11 december
1902 beviljat yngre läraren i praktisk geometri ma
gister G-. A. Petrelius.

Tjenstledighel har handels- och industri expe
ditionen den 17 juni 1902 beviljat yngre läraren i 
allmän kemi d:r Gr. Komppa under höstterminen 1902 
för företagande af en studieresa till utlandet.

Samma dag, (den 17 juni), har handels- och 
industri expeditionen förordnat ingenjörerna Gr. Matts
son och T. Hirn att gemensamt bestrida den d:r 
Komppa åliggande undervisningsskyldigheten under 
höstterminen 1902.

För uppehållande af undervisningen i maskin
byggnad och teoretisk maskinlära har handels- och 
industri expeditionen den 6 november 1902 förord
nat ingeniören A. E. Saxbäck för tiden från den 1 
september 1902 till den 31 maj 1903, under hvilken 
tid den tillförordnade vikarien vid tjensten, ingeniö
ren A. M. Ahlfors åtnjutit honom den 19 juni be
viljad tjenstledighet för studiers bedrifvande i ut
landet.

Grenom förfoganden, ankommande på industri
styrelsen, hafva följande vexlingar inträffat inom 
arvodeslärarepersonalen. För handhafvande af un
dervisningen under läseåret 1902—1903 hafva till 
lärare förordnats: i

metallurgi, den 12 september, ingeniören Leo
pold Edvard Krohn;
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deskriptio geometri, ingeniören Maximilian Ser- 
geeff, såsom l:sta assistent ;

elektroteknik, den 13 september, ingeniören 
Johannes Sohiman ;

vattenbyggnad, ingeniören, filos, licent. Arvid 
Edvard Blomqvist;

arkitektur, arkitekten Usko Zachris Nyström, 
såsom biträdande lärare i denna fackskola;

frihandsteekning och linearritning, den 23 sep
tember, arkitekterna Karl Theodor Höljer, Yrjö Sa- 
denius, Walter Thomé och Bertel Jung;

fysik, den 30 september, d:r Karl Ferdinand 
Lindman, såsom 2:dra assistent i fysikaliska labora
torium ;

konsthistoria, den 28 oktober, e. o. prof. Job. 
Jakob Tikkanen, tillsvidare;

analytisk kemi och handledning af de oorga
niska öfningarne i kemiska laboratorium, från hvil
ket sysslande direktor fortfarande varit befriad, för
ordnade industristyrelsen, den 12 september, mag. 
ingeniören T. Hirn.

Tjenstlediyhet har industristyrelsen beviljat:
arkitekten Walter Thomé från undervisningen 

i frihandsteekning och linerritning från den 8 oktober 
1902 till 1 april 1903, till vikarie antogs den 30 sep
tember arkitekten Emil Fabritius ;

ingeniören mag. G. Mattsson från sysslandet 
såsom förste assistent i fysikaliska laboratorium för 
tiden från den 1 november till läseårets utgång. 
Vikarie, d:r Karl Ferdinand Lindman, den 1 nov;

första assistenten i deskriptiv geometri, inge
niören A. Saxbäck från den 2 december till läseårets
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utgång. Vikarie, ingeniören Bror Harald Herlin, 
den 1 december;

läraren i ryska språket, e. o. lektorn Andrej 
Igelström under månaderna febr.—april. Vikarie, 
magistern Wl. Smirnofí, den 10 februari 1903;

biträdande läraren i fackskolan för kemisk tek
nologi ingeniören Gr. Mattsson från den 15 april till 
läseårets utgång för företagande af en studieresa till 
utlandet. Vikarie mag. T. Hirn;

läraren i aqvarellmålning, arkitekten Anders 
Waldemar Andersin från den 17 Mars till utgången 
af läseåret. Vikarie, arkitekten Berndt Lagerstam, 
härtill förordnad den 17 mars;

läraren i mineralogi och geognosi d:r Benj. 
Frosterus under 14 dagar från den l:sta september.

I examens utskottet, som eger att förhöra de 
inträdesökande, hvilka jemlikt föreskriften i § 22 af 
institutets stadgar, äro underkastade inträdespröfning, 
hafva tjenstgjort professorerna K. F. Slotte och Hj. 
Mellin.

Uppdrag i allmänna värf hafva varit anför
trodda åt prof. K. Gr. Nyström och C. E. Holmberg, 
i det att hvardera varit invalda till stadsfullmäktige 
i Helsingfors stad, den förre under hela läseåret, den 
senare sedan ingången af år 1903.

Såsom institutets representant vid den sekular- 
fest, som kongi. Frederiks-universitetet i Kristiania 
den 5—7 september begick i anledning af Nils Hen
rik Abels födelse, har d:r Hj. Tallqvist öfverlemnat 
en adress derstädes.

/9У)
1_У
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Institutets reseunderstöd för herrar lärare.
¿Г*

Genom beslut af den 5 innevarande maj har 
industristyrelsen af det å institutets stat uppförda 
reseanslaget för herrar lärare för innevarande år 
tilldelat:

Ordinarie läraren A. G. Petrelius .... 800 mk
Biträdande „ J. Castren....................1,800 „

„ „ G. Mattsson................... 600 „
Extra „ B. Frosterus.............. 800 „

S:ma 4,000 mk

Eleverna.

För vinnande af inträde vid polytekniska insti
tutet såsom ordinarie elever, hade inom föreskrifven 
och genom annonser i hufvudstadens mest spridda 
tidningar tillkännagifven tid, anmält sig 133 sökande. 
Af dessa 133 sökande hade 92 aflagt studentexamen, 
bland hvilka 3 voro af qvinligt kön, 18 hade genom
gått fullständig lyceikurs men icke absolverat stu
dentexamen, 13 hade genomgått särskilda klasser i 
kadettkåren och 10 hade afslutat kurs i nästhögsta 
klass af lyceum samt genomgått fullständig lycei
kurs i matematik och fysik. Efter anstäldt inträ- 
desförhör med dessa sistnämnda blefvo samtliga 
godkända till intagning.

Såsom extra elever intogos vid samma tillfälle 
tre f. d. militärspersoner. Sedan under läseårets 
fortgång ytterligare inskrifvits 9 elever till delta
gande i särskilda lärokurser, uppgick sålunda hela
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antalet af under året intagna nya elever till 146. 
Qvarstående i läroanstalten från föregående läseår 
voro 276 elever, i följd hvaraf institutet under det 
nu tilländagångna året besökts af 421 elever. Af 
dessa voro 407 inskrifna såsom ordinarie- och 14 
såsom extra elever. 8 af eleverna voro qvinnor, 
hvil ka samtliga hade aflagt studentexamen. Sju af 
dem voro inskrifna såsom ordinarie elever, hvaremot 
den åttonde, som anmält sig under vårterminen, m- 
skrifvits såsom extra elev.

341 af samtliga såväl ordinarie- som extra ele
ver hafva deltagit i lektionerna och öfningarna un
der hela läseåret, 44 voro närvarande endast under 
höstterminen eller en del däraf, 25 voro tillstädes 
under höstterminen och en del af vårterminen och 
11 besökte institutet blott under nu tilländagångna 
vårtermin.

Vid utgången af detta läseår hafva följande 63 
ordinarie elever efter fullständigt afslutade lärokur
ser pröfvats kunna från institutet dimitieras:

Från fackskolan för ingeniörväsende:
Airisto, Martin Berndt,
Bergqvist, Karl Edvard,
Blomstedt, Veli Alvar,
Durchman, Aimo,
Ehnberg, Lars Gustaf Waldemar,
Eländer, Karl Hjalmar,
Fraser, Hugo Edvard Rafael,
Ingman, Werner Johannes,
Järvinen, Alfred Michael,
Leinonen, Johannes Viktor,
Malm, Hugo Johannes,
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Palmberg, Alfred August,
Bauteil, Johan Rafael,
Sjöblom, Oskar Helmer,
Tammelin, Wäinö Johannes.

Från facksTcolan för maskinbyggnad:
Alfthan, Karl Magnus Alfons,
Arppe, Nils Harald,
Attila, Sulo,
Boström, Osvald Gabriel,
Erlund, August,
Grönlund. Birger Edvard,
Hellgren, Yrjö Kullervo Samuel, 
Jansson, Johan Wilhelm,
Junnelius, Karl Ivar,
Kyrklund, Harald,
Lampen, Alexander,
Mickvitz, Richard Emanuel,
Niemelä, limar,
Nordström, Gunnar,
Nyblin, Ragnar,
Nyholm, Bruno,
Salmen, Einar Adolf Wilhelm,
Siltanen, Johan David,
Tallqvist, Klas August,
Waselius, Harald Alarik.

Från fackskolan för arkitektur:
Freiander, Max Georg,
Gauffin, Artur Rudolf,
Gyldén, Klas Axel,
Keinänen, Wäinö Olof,
Nummelin, Georg Thure,
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Ullberg, Uno Werner,
Weckman, Otto Wäinö.

Från facJcslcolcm för Icemìslc teknologi:
Blomstedt, Lauri Ihanne,
Castren, Matthias,
Falok, Viktor,
Ignatius, Georg Fredrik,
Lampen, Alexander,
Lumme, August Hjalmar,
Petersen, John Einar Wilhelm,
Saarinen, Onni Arne,
Åström, Hugo Wilhelm.

Från fackskolan för landtmäteri :

Blomqvist, Berndt Hjalmar,
Damsten, Karl Hugo,
Granroth, Johan Wilhelm,
Hietalahti, Emil "Viktor,
Hofström, Einar Immanuel,
Kalenius, Petter Johan,
Manner, Terho Johannes,
Mäkinen, Wilhelm,
Castren, Lahja Hyvä,
Kostian, Kivi Michael,
Smeds, Erik Werner,
S n åre, Leander,
Wallen, Lars August.

Institutets af gångsdiplom har i år tilldelats:

Alithan, Karl Magnus Alfons,
Boström, Osvald Gabriel,
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Fraser, Hugo Edvard Rafael,
Grönlund, Birger Edvard,
Jansson, Johan Wilhelm,
Junnelius, Karl Ivar,
Kyrklund, Harald,
Lampón, Alexander,
Malm, Hugo Johannes,
Mickvitz, Richard Emanuel,
Nordström, Gunnar,
Tallqvist, Klas August.

Eleverna:
Ingman, Werner Johannes,
Sjöblom, Oskar Helmer

halva undfått rättighet att, efter förnyadt godkändt 
prof för vinnande af högre vitsord i en del ämnen, 
framdeles erhålla institutets afgångsdiplom.

Eleverna:
Ahlbäck, Anders Emil,
Brunberg, Karl Bruno,
Iivanainen, Frans Wilhelm,
Karén, Uno Alexander,
Nyman, Karl Hugo,
Piipponen, Otto Johannes,
Roschier, John Edvard,
Schroeder, Erik Waldemar,
Tavaststjerna, Alarik Axel,
Tengén, Ernst Gustaf,
Toppelius, Wäinö Ehrnfrid,

hvilka under detta läseår varit inskrifna i institutets 
högsta årskurs och således haft utsigt att vid detta
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tillfälle varda från läroverket dimitterade, hafva ej 
fullständigt afslutat den i årets program föreskrifua 
lärokursen, och derför icke ännu kunnat erhålla di- 
mis^ionsbetyg. I enlighet med föreskriften i insti
tutets stadgar har lärarekollegium medgifvit dem 
rätt att i början af nästkommande hösttermin efter 
undergången godkännande pröfning undfå afgångs- 
betyg från institutet.

Beträffande de under läseäret 1902—1903 i in
stitutet inskrifna elevernas födelse- eller hemorter, 
val af fackskola och föräldrarnes samhällsställning 
lemna följande två tabeller närmare upplysning.

F a, c k s kola n f c r ►tiU1
Födelse- eller s O

hemort.

ngeniör-
väsende.

M
askin

byggnad.

A
rkitek
tur.

K
em

.
teknol.

Landt-
m

äteri.

B
B80

oo3

1 Nylands län........ 30 59 17 15 8 129 30,64
Wiborgs „ ........ 21 19 6 5 9 60 14,26
Åbo o. B:borgs län 6 29 5 12 5 57 13,54
Wasa län ............ 8 12 6 10 7 43 10,21
Tavastehua län • • • 5 13 3 11 4 36 8,55
Uleâborgs „ • • ■ 9 12 2 5 3 31 7,36
Kuopio „ • • • 5 8 3 5 8 29 6,88
S:t Michels „ • • • 7 2 2 1 5 17 4,05
Ryssland.............. 2 7 2 4 — 15 3,5 6
Sverige.................. — 1 2 — — 3 0,71
Bulgarien.............. — 1 — — — 1 0,24

Summa 93 163 48 68 49 421 100,00
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I Faders samhälls

ställning.

Fackskolan för Sum
m

a.

Procent.

Ingeniör
väsende.

M
askin

byggnad.

A
rkitek
tur.

K
em

.
teknol.

Landt-
m

äteri.

Civila tjenstemän 25 35 12 15 15 102 24,23
Handl. o. fabrik. •. 20 56 12 17 8 113 26,84
Handtv. o. arbet.- 20 27 9 15 15 86 20,42
Landthushållare • • 15 22 4 8 7 56 13,30
Präster.................. 7 7 3 6 3 26 6,18
Militärer................ 2 11 5 3 1 22 5,22
Sjöfarande............ 4 5 3 4 — 16 3,81

Summa 93 163 48 68 49 421 100,oo

8 qvinliga elever, hvilka på grund af aflagd 
studentexamen varit inskrifna såsom ordinarie elever, 
hafva i alla afseenden varit likställda med sina man
liga kamrater och inskrifna i af dem sjelfva valda 
fackskolor, nemligen:

5 i fackskolan för arkitektur,
2 „ „ „ maskinbyggnad,
1 „ „ „ ingeniörväsende.

Med tillfredsställelse kan jag anteckna att ele
vernas uppförande inom institutet kan betecknas 
såsom godt. Enstaka förseelser mot ordning och 
god sed hafva blott undantagsvis föranledt till an
märkningar. Disciplinära fall hafva icke behöft 
komma till behandling inom lärarekollegium.
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Hälsoförhållanden.

Hälsotillståndet ibland institutets elever har 
icke varit fullt så tillfredställande, som man kunde 
hafva skäl att förutsätta hos unga män och ynglin
gar i sin bästa ålder. Särskildt är det störingar i 
nervsystemet, som gjort sig gällande bland eleverna. 
Ej mindre än 8 sådana fall hafva kommit till min 
kännedom, och hafva de deraf angripna nödgats af- 
bryta sina studier för att genom lugn och hvila söka 
bot för sin åkomma. Dernäst hafva kommit till an
mälan 3 fall af blindtarmsinflamation, af hvilka 2 
blifvit operativt behandlade; vidare 2 fall af svårare 
ögonaffektioner och 3 fall af influenza med åtföljande 
varsamlingar i hufvudet, hvaraf operativa åtgärder 
blifvit nödvändiga. Dessa hälsostöringar, till hvilka 
ännu komma några fall af förmodad tuberkulos,

1 hafva hos mig väckt tanken på nödvändigheten att 
vid institutet blefve anstäld en särskil läkare, med 
åliggande att allsidigt gifva akt på här rådande 
hygieniska förhållandena, såvidt desamma kunna 
anses stå i orsakligt samband med de anförda stö
ringarna i elevernas hälsa.

Arvoden och anslag.

Den 20 september 1902 förordnade Kejserliga 
Senaten att arvodet för en extra lärare i konst
historia, hvilket enligt 1886 års stat utgått med 500 
mark, skall höjas till 1,000 mark om året och att 
denna höjning skall räknas från den 1 oktober 1902.

2
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Den 4 november 1902 beviljade änans expe
ditionen i Kejserliga Senaten åt yngre läraren i 
praktisk geometri mag. A. Gr. Petrelius en andra 
förhöjning af hans lön i samma tjenst med 500 mark, 
att utgå och beräknas från den 1 juli 1902.

Den 23 oktober 1902 beviljade Kejserliga Se
naten ett anslag af 3,000 mark till betäcksnde af 
under året uppkommen brist i anslaget för ved och 
lyse, och 700 mark för diverse ändamål.

Den 11 december 1902 beviljade Kejserliga 
Senaten ett anslag af 8,000 mark för fortfarande 
upphyrande af en för polytekniska institutet erfor
derlig privat lokal under hyresåret 1903—1904, samt 
för densammas uppvärmande och belysande äfven- 
som för afiönande af en derstädes anstäld vakt
mästare, efter följande fördelning, nämligen :

till afiönande af en vaktmästare 750 mark
„ ved och lyse........................ 2,500 „
„ hyra och diverse................... 4,750 „

G-enom Nådigt förordnande af den 19 februari 
1903 har Hans Kejserliga Majestät täckts i Nåder 
tillåta Kejserliga Senaten att ur finska allmänna 
medel använda ända till femtusen (5,000) mark till 
uppköp af erforderliga maskiner och tillbehör-för 
polytekniska institutets laboratorium för undersök
ning och profiling af byggnadsmaterialier.

Den 14 maj 1903 beviljade Kejserliga Senaten 
för läseåret 1903—1904 ett tillskottsarvode af 28,700 
mark, deraf för innevarande kalenderår 12,600 mark 
att användas enligt följande fördelning :
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tillskotts arvode åt ord. läraren i fysik . . .
„ „ „ „ matematik .
„ „ „ „ analyt.geom.
» » » » kemi ...

arvode åt ett andra biträde i deskr. gemetri 
„ „ 2 biträden i frihandsteckning och

linearritning à 1,200 mk . .
tillskotts arvode åt ord. läraren i tekn. me

kanik ....................................................
arvode åt en assistent i fysik, laborationer 

„ „ „ biträdande lärare i fackskolan
för arkitektur...................

„ „ „ lärare i vattenbyggnad . .
„ „ „ „ „ elektroteknik . . .

tillskotts arvode åt en bitr. lärare i analyt. 
kemi....................................................

2,000 mk 
1,000 „ 

1,000 „ 

500 „ 
900 „

2,400 „

1,000 „

700 „

4,000 „ 
7,000 „ 
7,000 „

1,200 „

med förbehåll att derest den för institutet den 6/19 
februari 1903 i Nåder fastställda staten under för
loppet af läseåret träder i gällande kraft, ifrågava
rande anslag icke må derefter användas.

Den 23 maj 1903 beviljade Kejserliga Senaten 
för inköp af geodetiska intrument 3,100 mk, för in
köp af materiel för undervisningen i elektrokemi 
3,140 mk och för undervisningen i maskinbyggnad 
2,000 mark.

Stipendier och understöd.

Institutet disponerar för närvarande öfver tio 
donerade fonder, uppgående sammanlagdt till nära 
140,000 mk, afsedda hufvudsakligen till hjelp och 
understöd åt behöfvande elever, i en eller annan form.



20

Förvaltningen af dessa medel har handhafts af 
en bestyrelse, bestående af institutets direktor och 
prodirektor såsom sjelfskrifna ledamöter, och hrr 
prof. M. Strukel och d:r Hj. Tallqvist såsom af lä
rarekollegium valda ledamöter i denna bestyrelse.

Ur dessa fonder har lärarekollegium i år utde
lat följande stipendier och understöd:

Ur Sanmarslca fonden:
eleven A. M. Heikel................... 600 mk

„ Erik Berggren .... 600 „ 1,200 mk

Ur Palménslea fonden:
eleven Oscar Sjöblom .... 300 mk

„ Wilh. Jansson .... 300 „
„ Werner Smeds . . . . 300 „ 900 mk

Ur Cygnæusha fonden:
eleven Johan Toivo Aaltonen . 120 mk

„ Alex. Greorg Freiander . 120 „ 240 mk

Ur Lundgrenska fonden:
eleven A. E. Raassinan för inköp af un
dervisningsmaterial ..................................... 160 mk

Ur de tekniska vetenskapernas stipendiefond : 
f. d. eleven, ingeniören Nikolai Garoflr. . 1,000 mk.

Tillsammans..............................................  3,500 mk.
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Donationer och gâfvor.

Vid allmänt sammanträde i Helsingfors den 9 
januari 1903 beslöto stiftarene af en vid finska ka- 
dettkåren stiftad fond, benämnd friherre Alexander 
Wredes stipendiifond, att till polytekniska institutet 
öfverlemna denna fond, uppgående sagda dag till 
7,376 mk 14 penni, för att användas i enlighet med 
j em väl bifogade stadgar, och har institutets lärare
kollegium emottagit berörda stiftelse.

Den 25 sept, emottog lärarekollegium geolo
giska kommissionens kartblad N:o C. 2 jemte der
til 1 hörande beskrifning .och meddelanden N:o 32 
och 33.

Den 18 oktober förärade fru M. Sanmark sin 
aflidne man, inspektorn för institutet C. G. Sanmarks 
byst i gips, och kommer densamma att uppställas i 
institutets kanslirum.

Den 6 mars öfverlemnade ingeniören E. Huber 
12 st. slidkranar för vattenledning att införlifvas 
med institutets samlingar.

Den 24 mars förärade ingeniören O. Boijer en 
samling kopparmalmstufifer af honom insamlade i 
Congo fristatens grufdistrikt.

Biblioteket.

Institutets bibliotek har med undantag af som
mar- och julferierna varit för allmänheten tillgäng
ligt alla helgfria dagar kl. 12—2; läsrummet har 
hållits öppet under hvardagarna kl. 9 f. m. till 8 e. 
m. och under sön- och helgdagar från kl. 9—3.
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Under ferierna har endast biblioteket varit för all
mänheten tillgängligt lördagar kl. 12—2.

Tillbyggnader till institutets hufvudbyggnad.
Sedan genom Nådigt bref till industristyrelsen 

af den 13 Mars 1902 ett anslag af ända till 630,000 
mark beviljats för uppförande af tillbyggnader till 
polytekniska institutets hufvudbyggnad i enlighet 
med i sådant afseende uppgjorda och fastställda 
planritningar, har Kejserliga Senaten för byggnads
arbetets utförande tillsatt en kommission och till 
densamma inkallat undertecknad såsom ordförande 
och till ledamöter i densamma öfverdirektören i öf- 
verstyrelsen för allmänna byggnaderna friherre Seb. 
Gripenberg uch prodirektorn vid polytekniska insti
tutet prof. K. G. Nyström, hvilken j em väl uppgjort 
förslaget och ritningarna till byggnaderna och öfver- 
vakar arbetets utförande. Sedan samtliga detaljrit
ningar blifvit utförda, vidtog arbetet i början af no
vember med grundgräfning, fundamentering och upp
resande af sockelsten. I april vidtog murningsarbetet 
och enligt beräkning skola byggnaderna vara under 
tak under sommaren 1903, hvarefter inredningsarbe
tet skall bedrifvas så att desamma kunna upplåtas 
till sitt ändamål den 1 september 1904.

E. Qvist.

Helsingfors, J. Simelii arfv. boktr. aktiebolag, 1903.






