




Redogörelse
för

Polyteknistä institutets i Finland verksamhet
under läseåret 1903—1904

afgifven vid den offentliga afslutningen af läseåret den 31 
maj 1904 af institutets prodirektor.

Polytekniska institutet i Finland har, under denna 
benämning, varit 25 år i verksamhet. Denna tid är vis
serligen allt för kort för att institutets inflytande på 
höjandet af det tekniska arbetet i landet redan skulle 
kunna säkert uppskattas och det är ej heller min afsikt 
att nu försöka göra det. Teknikens betydelse för län
dernas ekonomiska utveckling står i våra dagar redan 
så klar för h var je intresserad medborgare, att en åter
blick på de vunna resultaten, huru glädjande den än 
kunde te sig, dock äger blott ett underordnadt intresse. 
Vi teknici äro anlagda för att blicka framåt och då vi 
eftersinna den stora utvecklingens gång, tänka vi främst 
på huru vi skola kunna stödja och påskynda den, icke 
derpå att skrifva dess-historia.
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Inom den trängre kretsen af vår verksamhet såsom 
lärare i landets främsta tekniska utbildningsanstalt kunna 
vi ej undgå att snart sagdt dagligen erfara huru mycket 
som ännu återstår att göra och huru ringa de ressurser 
äro öfver hvilka vi förfoga. Det är klart att vid en så 
jemförelsevis ung inrättning, der det mesta skall skapas 
nytt, behofven skola vara många och fordringarna på 
nödiga medel att tillgodose dem skola förefalla, isynnerhet 
den oinvigde, att vara stora. Men då vi se oss omkring 
i andra länder och bevittna den villighet, ja ifver, hvar
med man der stödjer och befrämjar de tekniska under
visningsanstalternas arbete, samt det intresse som kom
mer dem till del ifrån såväl monarkerna personligen, 
som styrelsens, de stora tekniska kompaniernas, verk
städernas och allmänhetens sida, så finna vi häruti en 
bekräftelse på att man i dessa länder allaredan hunnit 
komma till en stadgad insikt af att landets ekonomiska 
bestånd i högst väsentlig grad beror af det inhemska tek
niska arbetet och att detta, för att kunna uthärda kon
kurrensen med det utländska och ej deraf förqväfvas, 
måste stödjas af en fackmannakår med hög teoretisk 
bildning. Det är sålunda allmänt erkändt att tekni
kens enorma utveckling i Tyskland oskiljaktigt sam
manhänger med de tekniska högskolornas arbete och 
att t. o. m. engelsmännen, hvilka länge höllo tid att 
den hos dem vanliga, hufvudsakligen praktiska, utbild
ningen af arbetsledarene vore den bästa, nödgats er
känna att de, för att kunna med framgång upprätthålla 
kampen på verldsmarknaden, måste se till att genom 
tekniska högskolor, af samma slag som de tyska, gifva 
sina ledande teknici den höga vetenskapliga utbild
ning, på hvilken hela det tekniska arbetet i våra da
gar hvilar.



в
Det vore lockande att i detta sammanhang gifva 

en något utförligare framställning af den oerhörda entu
siasm, hvarmed den tekniska högskolans i Berlin 100 
års jubileum nyligen firades, det erkännande den tek
niska undervisningens vetenskapliga ståndpunkt vid detta 
tillfälle erhöll och de storartade donationer som sam
tidigt från olika håll gjordes för underlättandet och 
höjandet af högskolans arbete. Genom den rätt Tysk
lands tekniska högskolor vid samma tillfälle erhöllo, 
att promovera doktor-ingeniörer, erkändes tillika uttryck
ligen att den rent vetenskapliga sidan af undervisningen 
vid de tekniska högskolorna var jembördig med den vid 
universiteten. Det kunde erbjuda intresse att visa huru 
Tysklands exempel i sistnämnde afseende följdes af de 
närbelägna länderna, hvilkas tekniska högskolor täfla 
med detta lands. Men tiden är knapp och det är mera 
skäl att iakttaga hvad som sker i de vårt land närmare 
belägna länderna. I detta afseende intressera oss må
hända mest Sverige och Norge. Vårt institut var i 
början, då det för 25 år sedan ombildades, i många 
hänseenden en efterbildning af den tekniska högskolan 
i Stockholm, ehumväl vi, naturligtvis, vare sig beträf
fande lärarnes antal och aflöning, byggnadernas omfatt
ning och öfriga materiela hjälpmedel, ss. bibliotek, sam
lingar m. m. kunde täfla med det svenska institutet. 
Behofven der, som här, hafva dock stigit och förlidet 
år inlemnade Tekniska högskolans styrelse till Kongi. 
Maj:t ett förslag till utvidgning, hvars relativa förhål
lande till de nu bestående inrättningarnas och ressur- 
sernas storlek gifver en bild af huru fordringarna der i 
landet stigit och hvilka anspråk man nu ställer på den 
tekniska undervisningens utveckling derstädes. Förslaget 
innefattar en förökning af de ordinarie professorernas
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antal till 25 (hos oss nu 13), förutom hvilka 8 extra 
professorer, 23 extra lärare och 35 assistenter, med en 
sammanlagd aflöning af c:a 390,000 mk, skulle anställas 
och att högskolans hela stat skulle ökas till omkring 
640,000 fmk. *) Detta innebär i sjelfva verket en för
dubbling af högskolans ressurser mot dem den nu förfogar 
öfver. Men härtill yrkas på omfattande till- och om
byggnader, kräfvande en kostnad af omkr. 3,000,000 
fmk, af hvilka 390,000 falla på ett maskinlaboratorium, 
90,000 på en elektroteknisk institution, 65,000 på ett 
hydrauliskt, 51,000 på ett elektrokemiskt, och 24,000 
mk på ett mekaniskt laboratorium. Den komité, som 
närmast omhänderhaft förslagets utarbetande, betonar 
uttryckligen att de beräknade utgifterna blifvit på allt 
sätt begränsade och if rågasättes t. o. m. «huruvida ej 
genom det i förslaget tydligt framträdande bemödandet 
att genom nedpressning af kostnaden öka utsikterna för 
den för landets industri och ekonomiska framtid så vik
tiga frågans lösning, lärarne ej i tiere fall, med afseende 
å tjenstgöringens omfång och det med undervisningen 
förbundna arbete, blifvit mera betungande än som, med 
hänsyn till deras uppgift att jemväl följa vetenska
pens och industriens framsteg skulle varit fullt ända
målsenligt».

Det bör måhända ännu påpekas att Sverige, för
utom tekniska högskolan i Stockholm, äger en liknande, 
ehuruväl visserligen ej lika fullständigt anordnad, högre 
teknisk skola i Göteborg.

1 Norge har det stortingsutskott, som forberedt 
upprättandet af en teknisk högskola i Trondhjem, be
räknat den erforderliga årsstaten till 322,000 fmk samt

') Hos oss uppgår den nu till 198,976 mk.
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för byggnader och samlingar äskat ett belopp af öfver 
2,800,000 fmk, hvilka förslag äfven af stortinget blifvit 
är 1900 godkända.

Byggnadskostnaden för det nya polytekniska insti
tutet i Kief, som helt nyligen blef färdigt, uppgick till 
5,294,000 mark och sedan något mer än ett år tillbaka 
äger S:t Petersburg ett nytt polyteknicum, mångfaldt 
större och praktfullare än det föregående samt förenadt 
med ett internat för, som det uppgå,fs, 800 elever. 
Byggnaderna i S:t Petersburg, med sitt palatsartade yttre 
och sin gedigna inredning, som står på höjden af nu
tidens fordringar, äro ännu icke alla färdiga, men skola 
helt säkert komma att kunna räknas till det främsta 
Europa åt detta håll äger.

Med dessa få och kortfattade uppgifter, dem tidens 
knapphet förbjuder att förfullständiga, har jag endast 
velat gifva en antydan om hvilken betydelse man i våra 
dagar tillerkänner de tekniska högskolorna. Det vore 
lätt att nämna ännu andra exempel härpå. Helt visst 
skulle det förefalla mången i vårt land egendomligt att 
erfara hurusom, såväl den komité hvilken utarbetade 
förslaget till en teknisk högskola i Trondhjelm, som 
den norska regeringen och stortingsutskottet, i fråga om 
de ordinarie professorernas lön vid denna högskola före
slaget att densamma borde bestämmas 500 kr. högre 
än för universitetsprofessorerna.

Och likväl kan detta förslag knappast förvåna den, 
som känner hvilka svårigheter det erbjuder att i våra 
dagar fästa kompetente teknici såsom lärare vid de poly- 
tekniska läroanstalterna. I vårt land har denna fråga 
under hela tiden vårt institut bestått, utgjort en af de 
mest svårlösta. Det kan nämligen ej för ofta upprepas 
att de löner vårt institut för närvarande erbjuder aspi-
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ranterna till dess lärareplatser, äro allt annat än lockande 
i jemnbredd med dem, som betalas i de praktiska yrkena 
åt personer hvilka hafva de fackkunskaper och den 
mognad man af lärarne vid en teknisk högskola gema 
ville fordra. Under hela den tid institutet existerat, har 
det derföre varit tvunget att, på några få undantag när, 
vid sig fästa som lärare, unga, opröfvade ämnesvenner, 
de der visat goda anlag i facket och af hvilka man 
kunnat hoppas att de skulle utveckla sig till dugliga 
lärare. Men äfven om man med glädje kan konstatera 
att valet öfverhufvudtaget lyckats väl, är det dock obe
stridligt att dylika unga och i det praktiska arbetet 
ännu föga inkomna lärare, med afseende å halten af 
den undervisning de under sin egen utvecklingsperiod 
meddelat, i många fall kunnat lem na öfrigt att önska. 
I synnerhet i de rent tekniska ämnen institutets under
visning omfattar, måste läraren nämligen själffallet äga 
erfarenhet om det verkliga arbetet, för att hans under
visning skall blifva lefvande. Derföre täfla ock utlan
dets tekniska högskolor om att vid sig fästa de skick
ligaste och mest erfarne fackmän, som kunna erhållas. 
Desse mäns personliga anseende skänker skolan glans 
och ökar dess elevfreqvens, på samma gång det gifver 
den bästa garanti för att undervisningen skall blifva 
gedigen.

Nu är det visserligen fallet att lärarene i de rent 
tekniska ämnena, hos oss, som i utlandet, äga möjlighet 
att, utom institutet, förskaffa sig en afsevärd praktisk 
verksamhet. Den absolut otillräckliga lön, de ifrån insti
tutet erhålla, tvingar dem emellertid att härvid ofta ut
trötta sig med arbeten, som på intet sätt kunna bidraga 
till deras egen utbildning. Härigenom minskas natur
ligtvis också den tid, de borde och kunde egna åt veten-
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skapliga studier eller åt utarbetandet af sådana afhand
lingar och förslag, af hvilka det allmänna kunde hafva 
intresse och nytta och hvartill deras studier och kun
skaper gjorde dem särskildt lämpliga.

En annan omständighet, som verkar betungande 
på vår lärarekår, samt i förtid bryter dess energi och 
kraft, är bristen på nödiga assistenter. Det må hafva 
varit möjhgt för enskilda lärare att för 26 år sedan, då 
elevantalet var knappt mer än fjärdedelen emot nu, år 
efter år repetera de kurser af äfven den mest elemen
tära art, som vid polytekniska institutet under det första 
läseåret måste genomgås. Det var på den tiden äfven 
möjligt för ordinarie läraren att ensam granska och leda 
de kompositionsförsök, som gjordes af eleverna på de 
jemförelsevis fåtaligt besatta kurserna. Men numera, 
då på flertalet kurser antalet studerande stigit till många 
tiotal, är detta icke vidare görligt med mindre än att 
läraren inom en jemförelse kort tid blifver utarbetad. 
Icke mindre för undvikande häraf, än för att kunna 
erbjuda tillräcklig ledning under öfningstimmarna, blir 
det nödvändigt att vid institutet anställa ett större antal 
assistenter, hvilka kunna vara unga och icke göra an
språk på så stora löner, derföre att deras verksamhet 
tillika lemnar dem själfva tillfälle till vidare utbild
ning. — Det är icke uppmuntrande att se personer, 
dem vi räkna till prydnad för vår lärarekår och som 
höra ibland landets främste vetenskapsmän, år efter år 
trötta ut sig med öfveransträngande repetioner af elemen
tära ämnen, dem yngre förmågor kunde omhändertaga, 
hvarigenom det blefve möjligt att tillgodogöra kapacite- 
teternas arbetsförmåga på ett mera effektivt och för lan
det nyttigt sätt. Och ehuruväl jag ingalunda ville för
ringa betydelsen deraf att alla undervisningsämnen, på
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Hätt nu sker, genom föredrag framställas och förklaras 
af lärarne, så kan jag icke tillbakahålla tanken att 
i en mängd, i synnerhet elementära ämnen, tryckta 
handböcker vore vida att föredraga framför af eleverna 
själfva gjorda anteckningar, hvilka alltför ofta äro så 
besvärade af fel, att deras värde blir minst sagdt proble
matiskt. I denna fråga, som ofta varit under debatt, 
har för icke så länge sedan ett uttalande gjorts bl. a. af 
Svenska teknologforeningen och jag vill erinra mig att 
man äfven der var ense om att i synnerhet i ämnen 
(1er kurserna icke årligen alltför mycket förändras, läro
böcker borde utgifvas, der lämpliga sådana icke redan 
finnas.

Vid vårt institut hafva flere dylika kursböcker ut- 
gifvits, bland hvilka må nämnas Prof. M. Strukels på 
tyska skrifna «Grundbau» i 1 band, «Brückenbau» i 1 
band samt «Wasserbau» i 4 band, hvart och ett med rika 
planch bilagor. Vidare proff. Slottes och Mellins före
läsningar på första årskursen, de förra i «fysikens grund
principer» — 2 delar — de senare i «analytisk geometri» 
likades i 2 delar, i trigonometri samt i differential- och 
Integralkalkyl. D:r Tallqvishs «Mekanik» i 2 delar samt 
flere genom hektografering åstadkomna, dels af lärarene 
själfva skrifna, dels af dem genomsedda och rättade 
anteckningssamlingar.

Utgifvandet af dylika arbeten, som kräfver mycken 
tid och stora kostnader och hvilket aldrig kan blifva 
för författaren inkomstbringande, är emellertid i ett litet 
land förbundet med sådana vanskligheter, att det synes 
vara icke blott billigt utan t. o. m. af förhållandena på- 
kalladt att denna publicistiska verksamhet af hvilken 
teknikerkårens utbildning har så stort gagn, ifrån det 
allmännas sida understödes.

«



9

Slutligen är den ofta påvisade bristen på nödig 
litteratur, större materialsamlingar, fullständigare labora- 
toriiarbetsredskap samt instrument, allt fortsättningsvis 
så känbar vid institutet, att lärarenes egna studier, lika
som elevernas utbildning deraf lider. På våren 1898, 
eller således för 6 år tillbaka, insände Lärarekollegium 
ett motiveradt förslag till nya stadgar för Polytekniska 
institutet, hvaruti detsamma framhöll särskilda, synner
ligen trängande behof, ibland hvilka bibliotekets och 
samlingarnes försättande i tidsenligt skick, samt nödvän
digheten af att öka de årliga anslagen för den tekniska 
undervisningens viktigaste hjälpmedel, på det enträg
naste betonades. Det är klart att på ett område, der 
ett rastlöst framåtskridande i öfriga länder äger rum, 
afsaknaden af oumbärliga hjälpmedel icke kan undgå 
att alstra en afmattning i arbetet, hvars följder i den 
dag för dag allt hårdare kampen för tillvaron nationerna 
emellan, i synnerhet för ett litet och svagt land, kunna 
blifva ödesdigra.

Befaras kan äfven att den öfveransträngning för 
hvilken våra lärare äro utsatta, och de ringa hjälp
medel de för sin egen vetenskapliga produktion vid vårt 
institut kunna påräkna, skall verka derhän att vi för
lora våra bästa krafter och icke erhålla nya sådana.

Jag har trott mig böra uttala of vanstående i den 
årsberättelse mig författningsenligt åligger att afgifva, 
för att dessa för institutets verksamhet viktiga omstän
digheter må blifva kända och — der så pröfvas nödigt 
och möjligt — afhjälpta. Härmed har jag ingalunda 
velat söka fritaga lärarekåren ifrån den på denna fal
lande delen af ansvaret för institutets utveckling. Insti
tutet erkänner äfven med tacksamhet de stora anslag 
som beviljats för uppförandet af tillbyggnader i hvilka
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vi hoppas att redan instundande höst kunna inflytta 
och hvarigenom den trängsel i lokalerna, som hittills 
varit rådande, för en tid åter skall vara afhulpen. Vi 
tro också gema att de framställningar om ytterligare 
nödiga anslag för inredning och framförallt för de nya 
hjälpmedel för undervisningens behof, som Lärarekol
legium och prodirektor nyligen gjort, skola kunna finna 
ett gynnsamt beaktande.

I detta sammanhang antecknas att förutom de an
slag för extra lärare, hvilka påkallats af det under de 
senaste läseåren förefintliga stora elevantalet, äfvensom 
tillfälliga anslag för aflönandet af biträdande lärare, 
hvilkas fasta anställande finnes förutsatt i institutets 
nya stat, under året beviljats följande:

Särskilda anslag.

För anskaffande af undervisningsmaterial i minera
logi och geologi : 3,415 mk.

Till betäckande af oundvikliga utgifter för biblio
teket : 1,500 mk.

Till hyresmedel åt en vaktmästare : 500 mk.

Of van nämndes att institutets lärarekår, jemsides 
med sin undervisningsverksamhet, egnar ledig tid till 
vetenskaplig och praktisk verksamhet utom institutet. 
Här nedan antecknas en del af årets skörd på detta 
område :

Professorn Hj. Mellin har i Acta Matematica publi
cerat en afhandling med titeln: Die Dirichleschen Rei
hen, die Zahlentheoretischen Funktionen und die unend
lichen Produkte von endlichem Geschlecht.
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Doktorn Hj. Tallqvist har under det gångna läse- 
året ombesörjt utgifningen af en tysk upplaga af sin läro
bok i «Teknisk Mekanik» i 2 band samt i finska veten- 
skapssocietetens förhandlingar utgifvit en om ovanlig 
energi vittnande omfattande afhandling : lieber die Elek- 
tricitätsbewegung in verzweigten Stromkreisen mit In
duktion und Capicität. (696 sid. -j- CCLXXII Tab. -|- 
IV Tab.)

Doktorn Gustaf Komppa har i Berichte der Deut
schen Chemischen Gesellschaft publicerat ett arbete med 
titeln: Die Vollständige Synthese der Camphersäure 
resp. Dehydrocamphersäure, hvari han definitivt löst 
problemet om kamferns konstitution, hvilket under år
tionden utgjort föremål för ett stort antal fackmäns 
bemödanden. Genom detta arbete har äfven den länge 
kända och viktiga naturprodukten kamfer blifvit synte
tiskt framställd.

Vidare har d:r Komppa tillsammans med mag. T. 
Hirn i samma tidskrift publicerat ett arbete med titeln: 
Die Synthese einer bicyklischen Ringverbindung, hvar- 
igenom en af de i naturprodukter allmänt förekommande 
bicykliska kolringarna på konstgjord väg framställts. 
För den förstnämnda afhandlingen har d:r Komppa af 
vetenskapssocieteten tilldelats ett af de Längmanska 
prisen.

Filosofiemagistern T. Hirn har dessutom utgifvit 
en lärobok i varukunskap på finska språket med titeln 
«Tavaraoppi».

Professorn M. Strukel har från trycket utgifvit 
«Der Wasserbau, nach den Vorträgen gehalten am finn- 
ländischen Polytechnischen Institut in Helsingfors, IV 
(letzter) Teil, enthaltend den Flussbau, Deiche, Häfen 
und Schiffahrtszeichen » 200 sid. text, 52 Textfig. 37 Taf.
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Professorn C. E. Holmberg har, i egenskap af huf- 
vuclreclaktür, utgifvit den vakna tidskriften «Teknikern», 
af hvilken 14:de bandet detta år utkommer.

Förutom ett antal offentliga foredrag och i tek
niska tidskrifter införda uppsatser, af hvilka tvenne, af 
undertecknad författade, ingå i Hygieniska Kongressens 
i Kjobenhawn 1903 förhandlingar, antecknas vidare föl
jande, af institutets lärare utförda, praktiska arbeten :

Arkitekten Onni Törnqvist har uppgjort ritningar 
till samt öfvervakat arbetets utförande vid Takaharju 
lungsotssanatorium, som öppnats den l:sta oktober 1903 
och kostat inalles 800,000 mk. — Vidare erhållit andra 
priset i den offentligt utlysta stationshustäflingen i Hel
singfors.

Ingeniören E. A. Pipmius har arbetat på storskiftet 
och skatteläggningen af Sterperò by i Wi borgs socken 
och tättbebygda tomters omkring Wiborgs stad affatt- 
ning för reglerings-ändamål.

Ingeniören, D:r Blomqvist har, 7:de året, arbetat 
på Finlands preeisionsnivillement och dervid nivellerai 
sträckan Vuojoki station—B:borg—Kristinestad.

Z. Usko Nyström har, förutom till enskilda privata 
boningshus i Helsingfors, uppgjort ritningarna till och 
handhaft den arkitektoriska ledningen af arbetena på 
Imatra nya hôtel. I stationshustäflingen i Helsingfors 
tillerkändes han ett tredje pris.

Professorn Gustaf Nyström har tillsamman med 
arkitekten Th. Höijer uppgjort ritningar till och öfver
vakat uppförandet af polytekniska institutets nybygg
nader, slutfört nybyggnaden för Åbo stads konstmuseum 
och ombyggnaden af Finlands Banks hus i Helsingfors. 
Ritat och öfvervakat uppförandet af Universitetets bota
niska instituts nybyggnad samt utfört ritningarna till



utvidgningsbyggnaden för universitetets biblioteket och 
nybyggnaden för dess fysiologiska laboratorium äfven- 
som till ett stationshus i Kajana och ett större Corps de 
Logis på Kirjola egendom. Vidare tillsamman med 
arkitekten Sonck utarbetat den definitiva stadsplanen 
för Tölö stadsdelen i Helsingfors samt uppgjort projekt 
ritningar till landsarkiv i Åbo, Nyslott och Wiborg.

Professorerna E. Holmberg och G. Nyström hafva 
under åren 1903 och 1904 varit medlemmar i Helsing
fors stadsfullmäktige, den senare derjemte medlem af 
arkeologiska kommissionen. Ett stort antal af insti
tutets lärare hafva varit ombetrodda med förtroende upp
drag inom Tekniska föreningen och dess fackafdelningar.

Genom beslut af den 10 innev. maj har Industri- 
styrelsen af det å institutets stat uppförda reseanslaget 
för herrar lärare för detta år tilldelat.

Professorn Holmberg.................................... 200 mk
Fil. doktorn Tallqvist.................................... 1,300 »
Ingeniören Saxbäck......................................... 1,600 »
Fil. doktorn Blomqvist.................................... 750 »
Ingeniören Sohiman................................................150 »

S:ma 4,000 mk

Magistern A. Petrelius har, med understöd ur rese- 
medlen för Polytekniska institutets lärare, under som
maren 1903 i och för geodetiska studier besökt S:t 
Petersburg och observatoriet i Pulkova, Stockholm och 
Christiania samt under resan tagit kännedom om den 
geodetiska undervisningens bedrifvande vid Tekniska 
högskolan i Stockholm, tekniska skolorna i Christiania 
och Trondhjem, samt norska landtbrukshögskolan i Aas.
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Institutets Lärare.

Under året hafva följande förändringar inom lärare- 
kåren ägt rum:

Statsrådet Ernst Qvist, som den 5 sept. 1866 af 
Manufakturdirektionen utsågs att under höstterminen 
t. v. förestå läraretj ensten i kemi och naturalhistoria 
vid tekniska realskolan i Helsingfors samt den 27 augusti 
påföljande år utnämndes till lärare i praktisk kemi vid 
samma skola, har förliden höst, efter att sålunda i 37 
år hafva tillhört institutet, på egen begäran den 29 ok
tober 1903 undfått afsked från tjensten. Sedan den 3 
febr. 1875 prodirektor och ifrån den 20 maj 1880 till 
sin af gång ifrån institutet direktor vid detsamma, har 
statsrådet Qvist med oafbrutet intresse och samvets
grann hängifvenhet egnat hela sin mannaålders arbete 
åt detta instituts tjenst. Jemte det institutet betygar 
sin aktning och tacksamhet för hvad han till dess gagn 
uträttat, beder det att fortfarande få vara i hans vänliga 
hågkomst inneslutet.

Efter statsrådet Qvists afgång har prodirektor pro
fessor Gustaf Nyström i denna egenskap, jemte Lärare- 
kollegium, omhänderhaft den närmaste ledningen af 
institutets angelägenheter och afgår han ifrån denna 
befattning den 30 juni detta år. En del af hans under- 
visningsskyldighet har under tiden omhänderhafts af 
arkitekten Z. U. Nyström.

Den efter statsrådet Qvists beviljade afsked ledig
vordne läraretjenstm i analytisk kemi har, på lärarekol- 
legii förslag, under läseåret bestridts sålunda att in- 
geniören Taavi Hirn handhaft undervisningen i kemisk 
analys och undervisningen i öfrigt fördelats emellan 
honom och filosofiemagistem Gustaf Mattsson.
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Till assistenter vid fysikaliska laboratoriet har Indu
stristyrelsen den 27 oktober 1903 förordnat filosofiekan- 
didaterna Oskar Vilhelm Johansson och Hugo Karstén.

Tjenstledighet under någon tid af låseåret har be
viljats extra läraren i ryska språket Á. Igelström för 
hela höst- och vårterminen, samt extra läraren i minera
logi filosofielicentiaten Benjamin Frosterus från 1 novem
ber 1903 till läseterminens slut,

äldre läraren i teoretisk mekanik ñlosofiedoktorn 
Hj. Tallqvist under maj månad 1904 och

teckningsläraren arkitekten V. Thomé under april 
månad 1904.

Afsked har beviljats:
den 16 juni 1903 docenten A. Wallensköld från hans 

innehafda befattning ss. extra lärare i franska språket, 
den 15 sept. 1903 filosofiemagistern Gustaf Mattsson 

från förste assistentbefattningen vid fysikaliska labora
torium.

Slutligen har den 28 maj 1904 läraren i figur
teckning och modellering vid institutet, skulptören Carl 
Eneas Sjöstrand, på egen begäran undfått afsked, efter att 
i nära fyratio års tid handhaft denna befattning. Huf- 
vudsakliga delen af hans verksamhet faller icke inom 
vårt institut. Det är på den unga finska konsthisto
riens blad sagan om denne, sina lifsideal så entusiastiskt 
hängifne mans lifsverk skall ristas. Men vi, som haft 
glädjen att på nära håll lära känna den orubbliga tro 
på framtiden hvarmed Sjöstrand arbetade på den finska 
konstens grundläggande och utveckling, uttala nu, i 
samma ögonblick då han lemnar Finland för att åter
vända till sina fäders land, en hjärtlig tack för den tro 
på idealerna han, åldringen, gifvit oss unga, för den
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skönhet han lärt oss förstå och den trofasta vänskap 
han skänkt oss.

Sedan en äldre lärarebefattning genom statsrådet 
Q vists afgång blifvit ledig, har yngre läraren i meka
nisk teknologi Anton Uno Albrecht den 28 januari 1904 
utnämnts till äldre lärare och har Kejserl. Senaten tillika 
förordnat att läraretjensten i kemisk teknologi skall 
såsom yngre lä rare t j enst lediganslås.

Ingeniøren Maximilian Ser gee ff har den 14 sep
tember 1903 förordnats att under läseåret handhafva 
befattningen som biträde åt läraren i deskriptiv geometri.

Ingeniören Leopold Edvard Krohn har den 14 sep
tember 1903 förordnats att på högst ett års tid bestrida 
extra läraretjensten i metallurgi.

Ingeniören Taavi Hirn har samma dag förord
nats att under högst ett års tid undervisa i analytisk 
kemi och handleda de oorganiska arbetena i kemiska 
laboratoriet.

Arkitekterna Valter Thomé, Yriö Sadenius, Vernen- 
von Essen och Kauno Sankari Kallio hafva samma dag 
förordnats att under läseåret handhafva läraretjensterna 
i frihandsteckning och linealritning.

Samma dag har Industristyrelsen förordnat lektorn, 
filosofiedoktorn Ivan Uschakoff att vara extra lärare i 
franska språket och arkitekten Berndt Lagerstam att vara 
extra lärare i aqvarellmålning.

Samma dag har Industristyrelsen förordnat ingeniö
ren Johannes Sohiman att vara lärare i elektroteknik, 
ingeniören, filosofielicentiaten Edvard Blomqvist att vara 
lärare i vattenbyggnad samt arkitekten Z. Usko Nyström 
att vara biträdande lärare i arkitektur under läseåret 
1903—1904.
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Äfven under det nu tilländagångna läseåret hafva 
studieresor med eleverna inom särskilda fackskolor före
tagits. Det lider intet tvifvel att dylika exkursioner 
kunna blifva för elevernas utbildning synnerligen nyttiga, 
men dentili fordras enligt min mening att eleverna 
under utflykten genom att föra noggranna antecknin
gar öfver det de erfara eller genom uppgörandet af 
skisser, uppmätningar o. dyl. tvingas att ordentligt stu
dera de arbeten, byggnader m. m. till hvilka exkur
sionen sker. I utlandet har man vid flere tekniska 
högskolor i publikationer, utgifna af eleverna sjelfva, 
med eller utan lärarenes medverkan, samlat resultaten 
af dylika resor och erbjuda flere af dessa publikationer, 
bl. hvilka här må nämnas de af Wiener konstakade
mien och dervarande polyteknicum samt Polytekniska 
instituten i München och Hannover, ett stort värde t. 
o. m. för forskaren. Helt nyligen har i Kjobenhawn 
utkommit l:sta bandet af uppmätningar verkställda af 
danska Konstakademiens elever, ett arbete som, hvad 
noggrannhet och elegans i utförandet beträffar, söker sin 
like. I vårt land, der arbetet bl. a. med undersök
ningarna för vår byggnadskonstshistorie knappast kunna 
sägas vara mer än påbörjade, skulle utan tvifvel dylika 
exkursioner, rätt anordnade, med något ringa under
stöd för bekostandet af den nödvändigaste materialen, 
för renritning o. dyl., kunna blifva till ovärderligt gagn 
såväl för lärarne som eleverna och ej minst för den 
unga inhemska byggnadskonst, som söker sina grund
motiv i våra egna förfäders verk.

Försök till ett dylikt arbete hafva vid institutets 
arkitekturafdelning redan flere gånger gjorts och för- 
liden hösttermin besöktes åter Åbo slott och Nousis nyss 
restaurerade kyrka af fjerde kursens arkitekturelever

2
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under ledning af prof. Nyström, hvarvid hela södra 
flygeln af nämnde slott noggrant uppmättes.

33 elever hörande till fjerde årskursen af facksko
lan för maskinbyggnad besökte likaledes senaste höstter
min, under ledning af maskiningeniörerne Uno Albrecht 
och Karl Maurits Alhfors, särskilda industriela verk i 
Wiborg, Kymmene, Kotka, Karhula och Högfors.

Eleverna på II årskursen af fackskolan för landt- 
mäteri hafva under ledning af ingeniören E. A. Pipo- 
nius företagit graderingsexkursioner i Thusby.

Donationer och gäfvor.

Hans Majestät Kejsaren har, på Ministerstatssekre
terarens föredragning den 28 oktober 1903, bifallit till 
öfverlåtandet af ett år 1880 bland Finska kadettkårens 
tjenstemän insamladt käpital till Polytekniska Institutet 
för att, under namn af Kejsar Alexander JLs fond, sedan 
kapitalet vuxit till 10,000 fmk, af räntan skall utdelas 
ett stipendium åt någon af institutets elever och har 
institutet den 22 februari detta år emottagit fonden, som 
då uppgick till fmk 7,820 och 98 penni.

Ibland till institutet gjorda fordringar märkes en af 
direktorn för institutet för ingeniörer vid väg- och vatten
kommunikationerna i S:t Petersburg, baron Nikolai skänkt 
dyrbar modell till sluss vid Pieliskanal, hvilken genom 
baningeniören Arvid Grunérs vänliga förmedling blifvit 
till institutet öfversänd. En vacker samling träprof 
ifrån A. Bomans möbelfabrik i Åbo. En samling jern- 
och stål-profstycken från Aktiebolaget Dalsbruk. Tvenne 
publikationer af statsarkivarien D:r R. Hausen, m. fl.
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Eleverna.

För vinnande af inträde såsom elever vid insti
tutet anmälde sig hösten 1903 etthundrafemtiosex sö
kande, af hvilka 109 hade aflagt studentexamen, 34 
hade genomgått fullständig lyceikurs men ej absolverat 
studentexamen, 13 hade af slutat kurs i näst högsta klass 
af lyceum samt genomgått fullständig lyceikurs i mate
matik och fysik. Af desse underkändes en vid inträdes- 
förhöret, 151 antogos ss. ordinare och 4 ss. extraelever.

Hela antalet vid institutet studerande elever har 
utgjort under höstterminen 1903: 391, deraf 379 man
liga och 12 q vinliga, vårterminen 1904: 376, deraf 364 
manliga och 12 q vinliga. Extra elever funnos under höst
terminen 29 manliga och 1 qvinlig samt under vårter
minen 21 manliga. Samtliga q vinliga elever, med un
dantag af en på andra årskursen, voro inskrifna som 
ordinarie vid institutet.

Stipendier och understöd.

Sammanlagda beloppet af till institutet donerade 
fonder, afsedda hufvudsakligen till understöd åt be- 
höfvande elever eller till hjälp för yngre teknikers 
vidare utbildning uppgick den 1 januari 1904 till fmk 
143,193: 79 p.

Bestyrelsen för förvaltningen af fonderna har ut
gjorts för detta år af undertecknad t. f. direktor, prof. M. 
Strukel och d:r Hj. Tallqvist. Under året hafva, enligt 
Lärarekollegiets beslut, följande stipendier och understöd 
blifvit ur fonderna utdelade :
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Ur C. G. Sanmarks stipendiifond :

till eleven Kalle Kontio .... 600 mk
» » Paavo Pero......... 600 » 1,200 mk

Ur J. Ph. Palmen:s stipendiifond:

till eleven J. N. Sipi..... 300 mk
» » A. Sipari........ 300 »
» » T. Lagerroos .... 150 »
» » T. Paatola...........150 » 900 mk

Ur G. Cygnaeii stipendiifond:

till eleven J. Lindfors........120 mk
» » J. Walmari...........120 » 240 mk

Ur G. L. Lundgrens understödsfond :

till eleverna J. Walmari, J. Konttinen,
» » J. Lystinen, T. Erenius,
» » L. Erenius, E. Berggren,
» » J. Lindfors, K. Kontio,
» » I. Nyberg och Ivar Nordlund,
» » enhvar 30 mk . . . 300 mk
» » B. Florström ... 20 » 320 mk

Ur de tekniska vetenskapernas stipendiifond:

till f. d. eleven, ingeniören J. I. Box-
ström, för närvarande i New York . . . 1,000 mk

Tillsamman 3,660 mk
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Vid utgången af detta laseår hafva följande ordi
narie elever efter fullständigt afslutade lärokurser pröf- 
vats kunna från institutet dimitieras:

Med undfående af institutets diplom:

från fackslcolan för ingeniörväsende :
Ingeniören Berggren, Erik Johan och ingeniören 

Lindfors, Karl Hjalmar

från fackskolan för maskinbyggnad:
Ingeniören Arola, Taavi Viktor och

från fackskolan för arkitektur:
Arkitekten Lagerroos, Thor Harald

med af gångsbetyg : från fackskolan för ingeniörväsende:
Ingeniören Bergh, Thor Jarl och ingeniören Sipi, 

Julius Nikodemus

från fackskolan för maskinbyggnad :
Ingeniören Huuri, Alexander

från fackskolan för arkitektur:
Arkitekten Paatola, Toivo Aukusti

från fackskolan för kemisk teknologi:
Ingeniören Sipari, Artur och ingeniören Tammen- 

oksa, Uro Johannes samt

från fackskolan för landtmäteri:
Herrar Holmström, Antero Kustaa Mathias, Hänni

nen, Onni, Kosonen, Kalle Heikki, Wohlonen, Kelpo Hyvä, 
Särkkä, Rafael Hamo Jonas ooh Tenho, Lennart Arvid.
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Der jem te hafva följande vid institutet inskrifna 
elever, hvilka ännu icke hunnit fullständigt afsluta den 
i programmet föreskrifna lärokursen och derföre icke 
vid detta tillfälle kunnat erhålla dimissionsbetyg, af 
institutets lärarekollegium medgifvits rättighet att i 
början af instundande hösttermin, efter undergången 
godkänd pröfning, undfå afgångsbetyg från institutet 
nämligen:

Herr Korhonen, Yrjö, friherre Gripenberg, Hans 
Henrik Sebastian, herr Gustafsson, Anders Wilhelm, Lehto, 
Antti, Suuronen, Matti.

Helsingfors den 31 maj 1904.

Gustaf Hyström.

lleUlngfors, Tidnings- & Tryckeri-Aktiebolagets irjcken. 1V04.
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