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Redogörelse
för

Polytekniska institutets i Finland verksamhet
under läseåret 189S—1899,

afgiften vid det offentliga ärsförhöret den 31 Maj 1S99 
af institutets direktor.

Det läseår, som nått sin afslutning med denna 
dag, är for polytekniska institutet särskildt anmärk- 
ningsvärdt derigenom att institutet i dag kunnat fira 
minnet al sin grundläggning såsom teknisk realskola 
lör femtio år sedan. Hågkomsten af denna tilldragelse 
har institutet firat med en minnesakt till hvilken in- 
institutets nuvarande och forna lärare och elever äfven- 
som öfriga gynnare och vänner varit inbjudna, och äf- 
ven talrikt infunnit sig. Vid detta tillfälle afgaf under
tecknad en kort redogörelse för institutets uppkomst 
och för dess utveckling under de senast gångna fem
tio åren, och prodirektorn Professor C. G. Nyström 
höll ett festtal om samarbetet emellan arkitekten och 
ingeniören.

Till minne af denna dag hafva på lärarekollegiets 
föranstaltande genom trycket utgifvits tvenne publika
tioner, af hvilka den ena innehöll: en kort historik öf- 
ver polytekniska institutets uppkomst och utveckling, 
historiska anteckningar öfver de särskilda fackskolorna
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samt biografiska antsckningar öfver de aflidna ordina
rie lärarena vid institutet. Och den andra:

Ueber eine Verallgemeinerung der Riemannschen 
Function £ (s) af R. Mollin.

Zur kinetischen Theorie der festen Körper af K. 
F. Slotte.

Kondensationförsök med Amylen af Ossian Asehan.
Ueber die Constitution einiger gesättigten bicar- 

bonsäuren af Gustaf Komppa.
Grunderna af potentialteorin med användning på 

elektrostatiken och magnetismen af Hj. Tallqvist.

Längre fram skall ytterligare utgifvas en publi
kation af tekniskt-historiskt innehåll, innefattande en 
historisk redogörelse för utvecklingen af vårt järnvägs
nät ai Th. Tallqvist, och för vår industri af K. E. 
Palmen.

Ett varaktigt minne af denna dag utgör vidare 
en af polytekniska institutets inspektor, öfverintenden- 
ten vid industristyrelsen C. G. Sanmark till institutet 
förärad frikostig penningegåfva af 20,000 mark, hvar- 
af räntan skall användas på sätt donationsbrefvet när
mare föreskrifver.

Detta donationsbref har följande lydelse:

„Till Lärarekollegiet vid Polytekniska Institutet i 
Finland.

Vid det tillfälle då Polytekniska läroanstalten fi
rar afslutandet af sitt femtionde läseår, känner jag mig 
manad att för läroanstalten betyga min stora högakt
ning för dess långa, betydelsefulla och för vårt land 
fruktbringande verksamhet. Som ett bevis härpå ber 
jag att till Polytekniska institutets lärarekollegium få öf- 
verlemna en summa af tjugutusen mark, hvaraf räntan
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skall användas sålunda att sexhundra mark årligen 
skall utdelas som stipendium åt en flitig medellös stude
rande vid läroanstalten och öfverskottet läggas till ka
pitalet tills detta vuxit med 20,000 mark, då ett nytt 
stipendium af samma storlek får utdelas. Den öfver- 
skjutandc räntan lägges fortfarande till kapitalet och fon
deringen fortgår med iakttagande af att vid hvarje till
växt af 20,000 mark ett nytt likastort stipendium bil
das. Institutets lärarekollegium äger förvalta medlen 
och utgifva stipendiet efter pröfning och kan detsam
ma äfven, der sådant befinnes lämpligt, tilldelas stude
rande vid institutet på längre tid än ett år. Helsing
fors den 12 Maj 1899.

C. G. Sanmark“.

Genom stiftande af denna stipendiifond och före
skriften för dess förvaltande, har donatorn sålunda be
redt institutet möjlighet att i framtiden disponera öf- 
ver ansenliga summor att användas i det syfte gifva- 
ren med sin gåfva afsett.

Slutligen må ännu omnämnas att tekniska före
ningen i Finland, hvars flesta medlemmar i tiden idkat 
studier vid institutet och der emottagit de första impul
serna för sin framtida verksamhet, velat fästa ett minne 
vid denna dag derigenom att densamma till de när
maste dagarna härefter anordnat ett allmänt tekniker
möte, vid hvilket föredrag komma att hållas och dis
kussioner öfver frågor af teknisk natur att föranstaltas.

* *
*

Den 23 September 1897 har Hans Kejserliga Ma
jestät beviljat ett tillskott af 2,500 mark tili det å in
stitutets stat uppförda reseunderstödet åt institutets lä
rare, hvilket understöd sålunda nu uppgår till 4,000
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mark om året. Af detta resestipendium tilldelade Kej
serliga Senaten den 30 Juni 1898 åt läraren i fysik 
prof. K. F. Slotte 1,500 mark, och åt läraren i mekanik 
D:r Hj. Tallqvist 2,500 mark. Sedan den förstnämde 
under vintern 1898—1899 afslutat sin studieresa och 
deröfver afgifvit berättelse, olfcntliggöres densamma 
med författarens begifvande i det följande.

Reseberättelse afgifven af äldre läraren i fysik 
prof. D:r K. F. Slotte.

Den 30 Juni 1898 bestämde Kejserliga Senaten, 
i öfverensstämmelse med lärarekollegiets vid polytek
niska institutet förslag, att af nämnda års reseanslag 
för institutets lärare 1,500 mark skulle tilldelas under
tecknad för studium af fysikaliska laboratoriers inrätt
ning ocb den praktiska fysikens framsteg i utlandet, 
förnämligast i Tyskland. I början af december 1898 
afreste jag härifrån öfver Åbo till Stockholm, der jag 
till först besökte tekniska högskolan. Läroanstaltens 
föreståndare, prof. Dahlander, förevisade mig härvid de 
förnämsta till högskolan hörande institutionerna, bland 
hvilka må nämnas fysikaliska, elektrotekniska och me
kaniska laboratorierna samt högskolans nya kemiska 
laboratorium. Lämnande öfriga institut, hvilka jag hade 
för afsigt att besöka i Stockholm, till min återkomst, 
begaf jag mig derifrån öfver Malmö till Köpenhamn- 
Den enda inrättning jag på denna ort besökte, var 
polytekniske læreanstalten, der prof. Prytz förevisade 
mig fysikaliska laboratoriet samt meddelade mig upp
lysningar angående den praktiskt-fysikaliska undervis
ningen vid läroanstalten.

Efter blott två dagärs uppehåll i Köpenhamn af
reste jag öfver Korsör till Kiel. Min ursprungliga af
sigt var att ofördröjligen fortsätta resan från sistnämnda
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ort, men då jag sednare fick veta, att en af Tysklands 
mest framstående yngre experimentalfysiker, prof. Le
nard, nyligen hade blifvit anstäld vid Kieler universite
tet, beslöt jag att uppsöka honom och träffade honom 
äfven i det temligen långt från universitetets hufvud- 
byggnad belägna fysiska institutet, hvilket jag på sam
ma gång besåg. Resan fortsattes derefter, med ett 
par dagars uppehåll i Hamburg, till Hannover, hvars 
stora tekniska högskola är inrymd i det ett stycke utom 
staden belägna Welferslottet. Bland högskolans lärare 
träffade jag till först professorn i fysik, Dieterici, 
som förevisade mig det fysiska institutet samt med
delade mig upplysningar angående de till den fysikali
ska laborationskursen hörande arbetena och arbets
metoderna. Derefter besåg jag det storartade elektro
tekniska institutet och det äfven i stor skala tilltagna 
samt med maskiner och mätningsapparater rikt utru
stade laboratoriet för maskiningeniörer.

Enligt den reseplan, jag från början uppgjort och 
som äfven genom min rundresebiljett var i hufvudsak 
faststäld, skulle jag från Hannover bcgifva mig till Rhen- 
trakterna. Der stannade jag till först i Bonn. dit jag 
anlände öfver Köln och hvarest jag besökte universi
tetets fysiska institut, som förevisades mig af dess före
ståndare, prof. Kayser. Ursprungligen hade jag för af- 
sigt att äfven besöka Aachen. Då jag senare fick höra 
att fysiska institutet vid dervarande polyteknikum icke 
skulle erbjuda något af större intresse, och nämnda 
ort äfven låg ett godt stycke utom hufvudstråten för 
min resa, öfvergaf jag emellertid denna afsigt och re
ste från Bonn längs vestra stranden af Rhen öfver Cob
lenz och Mainz till Darmstadt. Efter blott en dags 
uppehåll å sistnämnda ort, hvarunder jag, beledsagad 
af en assistent, besåg tekniska högskolans nya, väl in-
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redda fysiska institut, begaf jag mig vidare till Heidel
berg. Derstädes besökte jag föreståndaren för univer
sitetets stora, i en särskild byggnad inrymda fysiska 
institut, prof. Quincke, som för mig förevisade och ut
förligt beskref de viktigaste inrättningarna och försöks- 
anordningarna i nämnda institut. Från Heidelberg fort
sattes resan till Karlsruhe, hvarest tekniska högskolans 
fysiska och elektrotekniska institutioner besöktes.

Då resan anträddes, förespeglade jag mig, att 
Rhenländerna oaktadt den sena årstiden skulle erbjuda 
lockelser till ett längre uppehåll och hade derför be
slutat att dröja derstädes åtminstone någon vecka 
utöfver den tid, som erfordrades till fullgörandet af re
sans hufvuduppgift. Tyvärr blefvo dessa förhoppningar 
nästan totalt omintetgjorda genom den regniga och 
dimmiga väderlek, som för det mesta rådde under min 
vistelse i dessa trakter och som afskräekte från alla 
utflykter ens till städernas närmaste omgilningar. Ef
ter blott ett par dagars uppehåll i Karlsruhe fori satte 
jag derför min fård, hvars närmaste mål nu var Stutt
gart. Här besökte jag tekniska högskolans fysiska in
stitut, hvars föreståndare, prof. Koch, på det vänliga
ste mottog mig och derjemte beledsagade mig till nå
gra af de förnämsta sevärdheterna i den vackra och 
välbyggda staden, som i synnerhet från de närliggande 
höjderna gör ett angenämt och upplifvande intryck.

Från Stuttgart begaf jag mig till München, som 
utgjorde vändpunkten för min resa. Här dröjde jag 
fyra dagar, hvarunder jag var i tillfälle att taga känne
dom om såväl universitetets som tekniska högskolans 
fysiska institutioner. Från München fortsattes resan öf- 
ver Nürnberg till Erlangen, der jag besökte prof. E. 
Wiedemann och besåg det fysikaliska institut af första 
rangen, som han bragt till stånd vid dervarande uni-
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versitet. Prof. Wiedemann förevisade mig äfven några 
af de Tesla’ska försöken, hvilka jag förut icke varit i 
tillfälle att se, samt ett intressant experiment af Elihu 
Thomson, bestående i en öfverraskande verkan af vexel- 
strömmar.

Hufvudändamålet med min resa var härmed upp- 
nådt. Jag hade besökt ett flertal af Tysklands fysiska 
institut, några hörande till de mest framstående, och 
hade såluhda kompletterat min kännedom om dylika 
instituts inrättning och program, hvilket ötverallt är i 
hufvudsak detsamma och hvarmed äfven programmet 
för de praktiskt-fysikaliska arbetena vid vår läroanstalt 
såväl till innehåll som till omfång fullt öfverens- 
stämmer.

Under återresan gjorde jag blott kortare uppe
håll i Eisenach, Hamburg och Köpenhamn samt dröjde 
några dagar i Stockholm, hvarunder jag besökte äfven 
Kungl. vetenskapsakademins och Stockholms högskolas 
fysiska institutioner. Till det förstnämnda institutet fick 
jag tillträde genom dess föreståndare, prof. Hasselberg, 
som hade vänligheten att förevisa mig åtskilligt af ve
tenskapligt intresse, bland annat de storartade anord
ningarna för spektrofotografiska undersökningar med 
tillhjelp af Rowlandska gitler.

Till slut" vill jag här sammanställa de viktigaste 
iakttagelser, hvilka jag gjort beträffande de af mig be
sökta instituten, samt diverse upplysningar angående 
samma inrättningar, som jag erhållit under min resa.

Tekniska högskolan i ¡Stockholm. Eleverna er
hålla undervisning och öfning i anställandet ai enklare 
fysikaliska experiment, men någon särskild allmänt- 
fysikalisk laborationskurs förekommer icke i hittills 
gällande program. Deremot utföras elektrotekniska labo- 
rationer och konstruktioner under ledning af en sär-
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skild lärare i elektroteknik, hvarjemte äfven öfningar 
i elektriska monteringsarbeten anställas. För de elek
triska laborationerna finnes ett ganska stort antal in
strument och maskiner, men utrymmet är otillräckligt. 
Denna brist kommer dock inom kort att afhjelpas deri- 
genom, att fysikaliska och elektrotekniska laboratori
erna inrymmas i de lokaler, som upptagits af kemiska 
laboratorium, för hvilket en ny byggnad uppförts.

Sedan några år eger högskolan också ett meka
niskt laboratorium, förenadt med en materialprofnings- 
anstalt, och till denna inrättning ansluter sig numera 
äfven den verkstad, som af gammalt funnits vid läro
anstalten. Mekaniska laboratoriet daterar sig från år 
1895, då högskolan erhöll ett statsanslag af 12,000 kr. 
för inköp af de allra oundgängligaste apparater för 
hållfasthetsundersökningar. Materialprofningsanstalten 
började sin verksamhet 189ö.

Kongi, vetenskapsakademins fysiska institut. I 
den stora spektralapparat, med hvilken prof. Hassel
berg utför sina spektroskopiska undersökningar, åstad
kommes dispersionen genom ett Rowlandskt refle
xionsgitter af utomordentlig effekt. Alla spektra, som 
skola noggrannare undersökas, upptagas fotografiskt, 
och två spektra, som skola jemföras med hvarandra, 
fotograferas på samma plåt, så att det ena spektrum 
faller nedanför det andra utan mellanrum. Detta till
går sålunda, att den ena hälften af kollimatorrörets 
spalt användes till frambringande af det ena och den 
andra hälften till frambringande af det andra spektrum, 
medan apparatens alla delar för öfrigt bibehålla full
komligt oförändrad ställning i förhållande till hvaran
dra. Undersökningar af liniers koincidens, likasom alla 
öfriga jemförelser och mätningar, som komma i fråga, 
kunna sålunda med stor skärpa verkställas mikro-
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skopiskt, sedan den fotografiska bilden utvecklats och 
fixerats.

Användningen af Rowlandska gitter i förening 
med fotografin har på det spektralanalytiska området 
redan åstadkommit utomordentliga resultat och lofvar 
ännu mera för framtiden. I den fysiska och kemiska 
undervisningens intresse synes det derför högeligen önsk- 
värdt, att äfven mindre institut skulle förses med appa
rater för dylika undersökningar.

Fysiska institutet vid Stockholms högskola. Lo
kalen, belägen i fjerde våningen, innehåller omkring 
ett halft dussin rum, bland dem ett tornrum, hvari f. n. 
fysikaliskt-kemiska arbeten utföras. Auditoriet är helt 
litet. Intrumentsamlingen är icke heller stor, men 
innehåller utvalda saker. Arbetena för nybörjare äro 
de vanliga. En rekommendation för institutet, hvars 
föreståndare är Arrhenius, är, att äfven utlänningar ar
beta vid detsamma.

Polytekniske læreanstalten i Köpenhamn. Bygg
naden är prydlig,och vackert belägen. I huset finnas 
bostäder för lärare. De allmänna fysikaliska labora- 
tionerna äro, såframt jag minnes rätt, obligatoriska blott 
för dem, som skola blifva maskiningeniörer. Program
met är nästan detsamma som hos oss. Eleverna böra 
förbereda sig på de arbeten, de skola utföra, men hafva 
dessutom på laboratoriet tillgängliga beskrifningar att 
hålla sig till. Hvarje elev bör utföra minst 14 labora- 
tioner, bland hvilka må nämnas: vägning, bestämning 
af specifika vigter, kalorimetriska försök, bestämning af 
brytningsexponenter och extinktionskoefficienter, spektro- 
skopiska försök. Mera försigkomna elever utföra bestäm
ningar af ångors täthet, elektriska konstanter m. m. — Nå
gon särskild afdelning för elektroteknik finnes icke, ehuru 
denna bransch dock tillgodoses vid undervisningen.
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Fysiska institutet vid universitetet i Kiel. Instru
mentsamlingen består hufvudsakligen af äldre instru
ment. Auditoriet är mycket litet. Laboratoriet der- 
mot innehåller tillräckligt utrymme, äfven för special
arbeten. För kalorimetriska och optiska arbeten äro 
särskilda rum reserverade. Bland öfriga arbeten, som 
utföras, må nämnas försök öfver elasticiteten och ka- 
pillariteten enligt olika metoder.

Tekniska högskolan i Hannover. De allmänna 
fysikaliska arbetena äro de vanliga. Laboranterna få 
sjelfva förfärdiga en del instrument, t. ex. diffraktions- 
gitter, hvilka med en liten delmaskin inristas på glas. 
Fysikaliska auditoriet är stort och vackert.

Elektrotekniska laboratoriet, inrymdt i jordvånin
gen, är sannolikt ett bland de största som finnas. Tre 
eller fyra gasmotorer leverera kraften till en mängd 
dynamomaskiner, bland hvilka må nämnas en Schuc- 
kerts dynamo för frambringande af olika slags ström : 
konstant, vexel- och flerfasigström. Den sistnämnda, 
hvilken jag äfven såg i andra laboratorier, prisades 
såsom ändamålsenlig för undervisningen. —■ Många ut
länningar, isynnerhet norrmän och holländare, studera 
elektroteknik vid det Hannoveranska institutet. De 
båda nämnda nationerna berömmas såsom energiska 
och ordentliga i sina studier.

Laboratoriet för maskiningeniörer innehåller äfven 
en betydande mängd olika slags maskiner och mätnings- 
instrument af intresse. Bland arbeten, som utföras, må 
nämnas: bestämning af brännmaterials värmevärde och 
ekonomiska effekter.

Fysiska institutet vid universitetet i Bonn. Rum 
finnas till öfverflöd, men instrumenten äro till största 
delen gamia. Bland rummen i jordvåningen hafva 
några tidigare lidit af svåra olägenheter i sanitärt af-
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seende *), men dessa äro numera undanröjda. — Prof. 
Kayser förevisade mig vackra fotografier af gasspektra, 
frambragta med tillhjelp af Rowlandska gitter.

Tekniska högskolan i Darmstadt. De till hög
skolan hörande byggnaderna äro prydliga och tref- 
ligt belägna i närheten af en större park. Fysika
liska institutet upptager den ena hälften af ett nytt 
hus i två våningar; i den andra hälften är elektro
tekniska institutet inrymdt. De flesta apparater, som 
förevisades mig, voro nya och, såvidt jag kunde finna, 
af förträfflig konstruktion. Vid tidsbestämningar an
vändas väggur, som sättas i elektrisk förbindelse med 
ett normalur. Fyrkantiga stenpelare funnos till bety
dande antal i sådana rum, i hvilka läsningar med tub 
verkställas. Tubernas skalor belysas med långa elek
triska glödlampor, placerade tätt invid och parallelt 
med skalorna. Ballistiska galvanometrar användas. En 
lång siktlinie, gående i norr och söder, fås till stånd 
derigenorn, att hvarandra motsvarande öppningar, hvil
ka kunna stängas med luckor, äro anbragta i väggarna 
af en räcka rum, af hvilka det sydligaste är lörsedt med 
heliostat i fönsterluckan. Auditoriet är stcrt; såväl tak
som fönsterbelysning kan användas. — Institutet, hvars 
föreståndare är prof. Schering, hör till de nyaste och 
bäst utrustade, som finnas.

Fysiska institutet vid universitetet i Heidelberg. 
Apparaterna och försöksanordningarna, som begagnas 
vid de allmänna fysikaliska laborationerna, äro till stör
sta delen uttänkta af prof. Quincke och utmärka sig 
genom enkelhet och ändamålsenlighet. De förnämsta 
bland dessa äro följande: apparat för bestämning af

*) Det anses såsom säkert, att fuktigheten i ett at 
desssa rum varit orsaken till prof. Hertz" förtidiga död.
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elasticitets- och torsionsmodulen, optisk bänk (trälineal, 
linser och speglar, fastade vid korkskifvor, Bunsen- 
lampa med glödande platinatråd såsom ljuskälla), kom
bination af tangentbussol, galvanometer och magneto
meter, olika slags apparater för bestämning af kapil
larkonstanter. Många apparater finnas i fiere exem
plar. Enkla och lätta träbockar användas såsom sta
tiv vid ett stort antal försök. Litografìerade beskrif- 
ningningar och ritningar öfver apparater och experi
ment tillhandahållas laboranterna.

Tekniska högskolan i Karlsruhe. Fysiska insti
tutet eger en betydande apparatsamling (omkr. 4.000 
nummer). Auditoriet är stort (240 sittplatser). Före- 
läsningsexperimenten utföras i stor skala. För de all
männa fysikaliska laborationerna finnes blott ett större 
rum med en afskrankning för optiska försök. Ungefär 
samma arbeten utföras som i vårt fysiska laborato
rium. — Fysiska institutets föreståndare är prof. Leh
mann.

Elektrotekniska institutet är alldeles nytt och san
nolikt ett bland de bäst utrustade, som f. n. finnas. 
Bland de olika rum, detsamma innehåller, må nämnas 
auditorium (del vackraste jag sett), förberedelserum, 
professorns privata arbetsrum, biblioteksrum, ett par 
rum för allmänna elektriska mätningar, rum för foto
metri, maskinrum, schaltrum, ackumulatorrum, verk
stad. En med vackra afbildningar försedd beskrifning 
öfver institutet har nyligen utkommit.

Tekniska högskolan i Stuttgart. Fysiska institu
tet är inrättadt ungefär på samma sätt som flertalet 
af dem, bvilka jag förut besett. Arbetena, som utfö
ras af eleverna, äro äfven desamma ; resultaten upp- 
skrifvas i en särskild bok. Årsanslaget för institutet 
är 3,000 M., hvilken anses alltför litet. Inrättningen
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kommer i den närmaste framtiden att utvidgas och 
särskildt hus för densamma att uppföras. Den nya 
byggnaden är beräknad att kosta ungefär 500,000 M. 
med inredning.

Fysiska institutet vid universitetet i München. 
Detta institut, hvars föreståndare är prof. v. Lommel, 
är afgjordt ett bland de ändamålsenligast och bäst in
redda, som för närvarande finnas. 1 sin nuvarande 
form är det äfven helt nytt, endast 4 år gammalt. 
Det innehåller två auditorier: ett större för experimen- 
talfysik och ett mindre för mera speciella ämnen. Det 
stora auditoriet upptager två våningar, rymmer minst 
400 åhörare, har gallerier på sidorna och är ganska 
vackert. Förberedelserummet har äfven en betydande 
storlek. Instrumentsamlingen befinner sig i en rymlig, 
aflång sal och är uppstäld på det mest ändamålsenliga 
sätt. Skåpen hvilka äro prydliga och rikt ornerade 
samt kunna öppnas från två motsatta sidor, stå i en 
lång rad i midten af salen; på sidorna och emellan 
dem finnas gångar. Biblioteksrummet är stort och ele
gant; uppvärmes med gas, likasom flere andra. För 
de allmänna arbetena finnes blott ett, men mycket stort 
rum. Deremot är antalet rum, i hvilka specialarbeten 
utföras, ganska betydande. I källarvåningen finnes ett 
stort optiskt rum, gasmotor, dynamomaskin, ackumula
torbatteri, mekanisk verkstad med flere svarfvar samt 
snickarverkstad med cirkelsåg, som drifves af elek
tricitet.

Fysiska institutet vid tekniska högskolan i Mün
chen. Auditoriet är stort. Likaså det allmänna arbets
rummet. För specialarbeten finnas också här flera rum. 
Gasmotorn, dynamomaskinen och ett ackumulatorbat
teri på 24 element äro uppstälda i ett och samma rum. 
— Institutets föreståndare är prof. Ebert.
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Fysiska institutet vid universitetet i Erlangen. 
Inrättningen har egen byggnad (två våningar och käl
larrum). Byggnaden med inredning har kostat blott 
210,000 M. Det oaktadt är institutet ett bland de ända
målsenligast inredda, som finnas. Att det kunnat fås 
till stånd för en så liten summa, beror på en i detalj 
gående sorgfällig planläggning, afseende att reducera 
alla kostnader till det minsta möjliga. Då institutet är 
beskrifvet i ett särskidt, i bokhandeln tillgängligt ar
bete och dessutom till sin allmänna anordning öfver- 
ensstämmer med andra dylika institut, förbigår jag här 
alla detaljer. Jag vill endast nämna, att dess förestån
dare särskildt lagt an på att anordna den praktiskt- 
fysiskaliska undervisningen på ett så systematiskt sätt 
som möjligt och fördenskull uttänkt en mängd special
apparater för demonstrationer och öfningsarbeten, hvil- 
ka äro af stor nytta för nybegynnare.

Flertalet af de institut, jag besökte, har egen 
verkstad och egen mekaniker, hvars årliga aflöning 
torde variera mellan 2,000 och 2,500 M.



Undervisningen.

Verksamheten vid polytekniska institutet för läse- 
året 1898—1899 tog sin början den 1 September oeh 
har författningsenligt fortgått ända till denna dag då 
densamma afslutas medels offentlig uppvisning af ele
vernas under året utförda arbeten. Afbrott i studier
nas och öfningarnas jemna fortgång har, förutom un
der jul- och påskferierna, inträffat under vissa dagar, 
hvilka enligt gammal häfd betraktas såsom gifna lof- 
dagar.

Sjukdomsforfall 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 verkstäder, byggnadsföretag och 
inrättningar der insigt om det tekniska arbetets art och 
beskaffenhet kan inbemtas, har under detta år lika litet 
som under föregående år förbisetts. Exkursioner för 
beseende af dylika inrättningar inom denna stad eller 
dess närhet hafva företagits under ledning af veder
börande lärare. Äfven tre längre utflykter komma med 
Kejserliga Senatens dertill gifna bifall att efter några 
dagar företagas. En af dessa exkursioner har till mål 
besök af Wärtsilä och Pitkäranta samt Widelitz masugn, 
och deltagare i densamma blifva 34 elever från de 2 
högsta årskurserna af fackskolorna för maskinbyggnad 
och kemisk teknologi, företrädda af extra läraren i me-
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tallurgi, bergsingeniören A. F. Tigerstedt och biträ
dande läraren A. E. Saxbäck. Den andra exkursionen 
gäller besök af sevärda ställen af den under bygg
nad varande Lovisa—Wesijärvi jern väg. Ledare af 
denna utflykt blifva ingeniörerna C. E. Holmberg, Hj. 
Castrén och J. VV. Andersin, hvilka åtföljas af 19 ele
ver från de två högsta årskurserna al fackskolan för 
ingeniörväsende. Den tredje utflykten gäller besök af 
Sibbo kyrka för beseende af dess arkitektur, och ledes 
af arkitekten, professor C. G. Nyström, som åtföljes af 
12 elever irån fackskolan för arkitektur.

Lärarene.

Jemlikt institutets den 20 Oktober 1886 fastställda 
och ännu gällande stat skall lärarepersonalen vid in
stitutet utgöras af nio äldre och fyra yngre ordinarie 
lärare samt aderton extra lärare. Detta antal har se
dermera befunnits otillräkligt och ytterligare ökats med 
sex nya lärarekrafter, hvilka tillkommit genom följande 
beslut å högre och högsta ort. Genom Nådigt bref af 
den 9 Oktober 1893 beviljades erforderliga medel för 
aflönande af tre nya biträdande lärare, hvilkas tillsät
tande afsåg befrämjande af undervisningen på finska 
språket. Genom Kejserliga Senatens beslut af den 7 
November 1895 tillkom en extra lärare i frihandsteck- 
ning och linearritning, den 15 Oktober 1896 tillsattes 
en assistent vid institutets fysikaliska laboratorium så
som biträde åt ordinarie läraren i fysik, och den 18 
November 1897 antogs genom Kejs. Senatens beslut 
at samma dag en assistent i deskriptiv geometri på l:sta 
årskursen. Hela antalet läraretjenster uppgår sålunda 
för det närvarande till 35, och äro af dessa:
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ordinarie läraretjenster .... 13
biträdande „ . . . . 3
extra „ .... 17
assistent befattningar................... 2

Af förenämda tretton ordinarie läraretjenster hafva 
under det nyss förlidna året tre varit lediga och före- 
ståtts af vikarier.

Beträffande de i 1886 års stat uppförda anslagen 
för läraretjensterna i sång och gymnastik må äfven 
antecknas att desamma numera användas för andra 
än de ursprungligen afsedda ändamålen. Jemlikt Kejs. 
Senatens beslut af den 15 Maj 1896 utgår nemligen 
det förstnämnda anslaget till ailönande af en lärare i 
aqvarellmålning, och det senare, jemlikt Kejs. Senatens 
beslut af den 18 November 1897 såsom bidrag till af- 
lönande af ett biträde åt läraren i deskriptiv och pro- 
jektivisk geometri.

Föröfrigt äro för det förlidna året följande vex- 
lingar inom lärarcpcrsonalen att anteckna:

Ordinarie läraretjensten i deskriptiv och projekti- 
visk geometri, som varit ledig alt sedan ingången af 
höstterminen 1896, har, jemlikt förordnande af Kejserliga 
Senaten af den 21 September 1898 under det förlidna 
året föreståtts af biträdande läraren, ingeniören A. L. 
Hjelmman.

Ordinarie läraretjensten i allmän kemi, som va
rit ledig sedan den 23 Juli 1898, då förra innehafvaren 
af tjensten prof. H. A. Wahlforss på begäran undfick 
afsked, har under året föreståtts af ingeniören, mag. 
G. Mattsson på grund af för honom utfärdadt förord
nande af den 21 September 1898.

Ordinarie läraretjensten i mekanisk teknologi och 
maskinbyggnad, som varit ledig sedan den 8 Oktober

2
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1897, då förra innehafvarcn hofrådet M. Soiling på be
gäran undfick afsked, har under större delen af läsc- 
året föreståtts af ingeniören Uno Albrecht. Ledig an
slagen på grund af förordnande af Kejserliga Senaten 
af den 17 Mars 1898 ansöktes den af förenämnda 
Albrecht såsom ende sökande, hvarefter han den 13 
Maj 1899 utnämndes till sagda tjenst. ^

Ordinarie läraren i teoretisk mekanik, D:r Hjal
mar Tallqvist har för idkande af studier i utlandet haft 
tjenstlcdighct under nyssförlidna vårtermin. Vikarie för 
honom har varit ingeniören, mag. A. E. Blomqvist, på 
grund af för honom utfärdadt förordnande af den 9 
December 1898.

Ordinarie läraren i teoretisk maskinlära, prof. 
Rudolf Kolster har under större delen af vårterminen 
åtnjutit tjenstlcdighct lör sjuklighet. Såsom vikarie för 
honom har sedan den 7 Februari 1899 fungerat inge
niören A. E. Saxbäck.

Ordinarie läraren i grafisk statik och ingeniar- 
vetenskap, ingeniören C. E. Holmberg har i egenskap 
af landtdagsman vid innevarande års urtima landtdag åt
njutit partiel ledighet från sina tjensteåligganden och 
har ingeniören J. W. Andersin den 31 Januari 1899 
af industristyrclsen förordnats all under tiden bestrida 
undervisningen i samma ämnen.

Från innehafda extra lärarotjenster hafva på be
gäran enledigats:

Prof. C. G. Nyström den 8 December 1898 från 
extra läraretjensten i konsthistoria.

Prof. J. W. Söderhjelm den 15 September 1898 
från extra läraretjensten i franska språket.
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Tjenstledighet har af Industristyrelsen beviljats: 
den 6 Juli 1898 åt extra läraren i mineralogi och gc- 
• / ognosi filos, licent. B. Frosterus under September 

månad för idkande af studier; 
den 21 September 1898 åt biträdande läraren, ingeniören 

A. L. Hjclmmann för handhafvande af annan tjen- 
stebefattning.
Förordnanden hafva af industristryrelsen utfärdats: 

den 13 September 1898 åt ingeniören, mag. T. Hirn att 
handhafva undervisningen i analytisk kemi och hand
leda öfningarna i kemiska laboratorium, från hvilken 
undervisningsskyldighet äldre läraren kanslirådet 
E. Qvist i sin egenskap af direktor varit befriad ; 

den 15 September 1898 åt Juris kand. C. P. F. Neovius 
att bestrida extra läraretjensten i nationaleko
nomi och industriel lagstiftning ; 

den 13 September 1898 åt ingeniören A. E. Saxbäck 
att vara biträdande lärare i maskinbyggnad ; 

den 15 September 1898 åt magister G. G. Geitlin att 
vara extra lärare i elektroteknik; 

den 25 Oktober 1898 åt ingeniören J. Castrén att vara 
t. f. biträdande lärare i ingeniörvetenskap; 

den 25 Oktober 1898 åt magister S. Nyström att vara 
extra lärare i franska språket; 

den 30 December 1898 åt magister R. Hj. Öhman att 
vara extra lärare i konsthistoria.

Eleverna.

För vinnande af inträde vid polytekniska institu
tet såsom ordinarie elever, hade inom förcskrifvon och 
genom annonser i hufvudstadens mest spridda tidningar 
tillkännagifven tid, anmält sig 109 sökande. Af dessa
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109 sökande hade 83 aflagt studentexamen, bland dem 
2 af qvinligt kön; 11 hade genomgått fullständig lycei- 
kurs men icke absolverat studentexamen, 1 hade4 ge
nomgått specialklasserna i finska kadettkåren och 15 
hade afslutat kurs i nästhögsta klass af lyceum samt 
genomgått fullständig lyceikurs i matematik och fysik. 
Efter anstäldt inträdeslörhör med dessa sistnämda, blefvo 
14 af dem godkända till intagning men 1 underkändes.

Såsom extra elever intogos vid samma tillfälle 2 
ynglingar. Sedan vid läseårets fortgång ytterligare in- 
skrifvits 2 extra elever till deltagande i särskilda läro
kurser, uppgick sålunda hela antalet af under året in
tagna nya elever till 112. Qvarstående i läroanstalten 
från föregående läseår voro 138 elever, i följd hvaraf 
institutet under det nu tilländagångna året besökts af 
250 elever. Af dessa voro 239 inskrifna såsom ordi
narie- och 11 såsom extra elever. 5 af eleverna voro 
af qvinligt kön, af hvilka 4 voro inskrifna såsom ordi
narie elever och 1 såsom extra.

225 af samtliga såväl ordinarie- som extraelever 
hafva deltagit i lektionerna och öfningarna under hela 
läseåret, 20 voro närvarande endast under hösttermi
nen eller en del deraf, och 5 besökte institutet blott 
under nu tilländagångna vårtermin.

Vid utgången af detta läseår hafva följande 33 
ordinarie elever efter fullständigt afslutade lärokurser 
pröfvats kunna från institutet dimitieras:

Från fackskolan för ingeniörväsende :
Axel Bernhard Bäckström,
Berndt Johan William Forss,
Ivar Emanuel Holming,
Karl Gustaf Kekäläinen,
Aron Koponen,
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Wilhelm Leonard Lindberg,
Johan Alexander Sjöberg,
Hjalmar Robert Svanström,
Arne Otto Henrik Wesén.

Frän facitskolan för maskinbyggnad:

Otto Ferdinand Airaksinen,
Henrik Schwartzberg,
Artur Werner Zilliacus,=
Henrik Nikolai Alfons Åkerman.

Frän fackskolan för arkitektur:

Gustaf Albert Ekholm,
Jarl Eklund,
Torsten Montell,
Nikolai Meder.

Frän fackskolan för kemisk teknologi:

Jakob Isidor Boxström,
Johan Edvard Bruun,
Julius Severin Forsman,
Wäinö Matts Johan Wiljanen.

Frän fackskolan flir landtmäteri:

Frans Nikolai Gestrin,
Georg Adrian Holm,
Michaël Heribert Mikkola,
Onni Waldemar Ollila,
Emil Petterson,
Ernst Hjalmar Roering,
Karl August Sariola,
Anton Olof Bernhard Stenberg,
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Ivar Immanuel Stenius,
Herman Ossian Teräs,
Jakob WoronoíT,
Hugo Oskar Ylenius.

Institutets afgångsdiplom har i år tilldelats
Julius Severin Forsman,
Onni Waldemar Ollila,
Henrik Schwartzberg,
Arne Otto Henrik Wesén.

Eleverna :
Hjalmar Robert Svanström och 
Herman Ossian Teräs

halva undfått rättighet att, efter förnyad t godkändt prol 
för vinnande af högre vitsord i en del ämnen, fram
deles erhålla institutets afgångsdiplom.

Eleverna:
Arvid Bruun,
Elis Viktor Friman
Viktor Emanuel Lindström och
Oskar Alexander Nero,

hvilka under detta läseår varit inskrifna i institutets 
högsta årskurs och således haft utsigt att vid detta 
tillfälle varda från läroverket dimittcrade hafva ej full
ständigt afslutat den i årets program föreskrifna läro
kursen, och derför icke ännu kunnat erhålla dimissions- 
bctyg. I enlighet med föreskriften i institutets stadgar 
har lärarekollegium medgifvit dem rättighet att i bör
jan af nästkommande hösttermin efter undergången god
kännande pröfning undfå afgångsbetyg från institutet.
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Enligt uppgifter herniado ur elevernas vid inträ
det aflemnade prestbetyg voro af dem födda:

i Nylands län   72
„ Åbo och B:borgs „   36
„ Tavastehus „   36
„ Wi borgs „   25
„ Kuopio „   23
„ Wasa „   23
„ Uleåborgs „   17
„ S:t Michels „   9
„ Kyssland ................................ 7
„ Amerika ................................ 1
„ Schweitz .....................  1

S:ma 250

28,80 °/o 
14,40 „ 
14,40 „ 
10,oo „ 
9,20 „ 
9,20 „ 
6,8 0 „ 

3,6 0 „ 
2,80 „ 
0,40 „ 
0,4 0 „ 

100, oo %

Och voro af dessa söner till:

Civila tjenstemän ........................................................ 75
Handlande och fabrikanter...................................... 55
Handtverkare............................................................. 55
Godsägare ................................................................. 25
Präster .........................................................................  20
Sjöfarande ...........................................   7
Militärer........................................................................ 13

Sana 250

Under senast förlidna sommar hafva elever till 
ett antal af 114 sökt och funnit sysselsättning vid sär
skilda slag af företag och yrken, nemligen:
Såsom ingeniörelever .............................................. 28

„ landtmäterielever.......................................... 31
„ elever vid mekan. verkstäder ................... 22
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Såsom elever vid andra fabriker .......................... 1G
„ „ på ångfartyg ....................................
„ biträden vid geolog, undersökningar • •
„ arbetsledare i Ryssland .............................. 1
„ „ vid jordbruk .......................... 1
„ ritare vid arkitekturbyrå ........................... 9

Sana 114

Stipendier och understöd, uppgående till ett sam
manlagt belopp af 4,132 m. 50 penni, hafva under året 
tilldelats följande elever:

Palménska stipendiet.

1898 Nov. 12. Eleven V. E. Lindström 3mf 218: 75
„ „ „ „ A. 0. H. Wesén „ 218: 75

Summa 437: 50
1899 Mars 29. Eleven S. Eklund......... 9inf 139: —

„ „ „ „ J. H. Saarinen „ 3(X): —
Summa 9mf 439: —

Cygmeuska stipendiet.

1899 Mars 29. Eleven I. E. Holming • 9mf 118: — 
„ „ „ G. B. Wuolle • „ 118: —

v Summa 3inf 230: —

Öfverstyrelsens för landtmäteriet understöd åt medel
lösa landtmäteri elever.

1898 Dec. 6. Eleven O. W. Ollila • • • 9mf 200: — 
„ „ „ „ H. O. Teräs • • • • „ 200: —

(M
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1898 Dec. 6. Eleven G. A. Holm ■ • • • $ÍJI¡L' 200: —
„ „ „ „ E. H. Roering • „ 200: —
„ „ „ E. V. Friman • „ 200: —

Summa ä/1 1,000: —
1899 Maj 2. Enahanda belopp åt sam

ma elever • • • ............  Jm*. 1,000: —
Summa 2,000: —

Handels- och Industri-Expeditionens dispositions- 
medel à 50 mk åt enhvar af eleverna.

1899 Maj 31. A. B. Bäckström • .......... 9mf 50: —
»? » t) A. F. A. Olsoni • • .......... ,1 50: —

S. Eklund ............ .......... » 50: —
„ „ „ W. M. J. Wiljanen ........ „ 50: —

Summa $mf 200: —

Universitetets stipendier.

1898 Dec. 8. 6 skarpskyItebat. stip.
elev. E. W. von
Essen................ 3mf 160: —

1899 Maj 10. D:o d:o „ 160: — 32O: — 
1899 Maj 10. Jænischskt stip. elev.

U. W. Ullberg • • Smf 500: — 50O: —
Summa 820: —

Hälsoförhållanden.

Hälsotillståndet ibland institutets elever har un
der det förflutna året varit tillfredsställande. Försum
melser från föreläsningar och öfningar till följd af sjuk
domar hafva endast undantagsvis kommit till anmälan.
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Ett dödsfall har dock varit att anteckna under 
året. Den 12 Oktober 1898 afled eleven på 3:dje års
kursen af fackskolan för arkitektur, Alfred Julius Was- 
ström, efter någon tids hjertlidande.

Disciplin.

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

Samlingarna.

Institutets bibliotek har med undantag af sommar- 
och julferierna varit för allmänheten tillgängligt 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. Under ferierna har 
endast biblioteket varit för allmänheten tillgängligt 
lördagar kl. 12—2.

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

Af direktör Oskar Carlson ett större antal pre
parater af Stockholms superfatfabriks aktiebolags till
verkningar;

Af ingeniören Adolf Engström ett antal böcker 
till biblioteket, och

Af civilingeniören Sune Zetterwall en elektrisk 
strömmätare.
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Institutets reseunderstöd för Herrar lärare.

För året 1898 tilldelades af delsamma: jemlikt 
bref af Handels- och Industri-Expeditionen af den 30 
Juni 1898, 2,500 mark åt läraren i mekanik D:r Hj. 
Tallqvist för en studieresa under vårterminen 1899 och 
1,500 mark åt läraren i fysik, prof. K. F. Slotte för 
en studieresa under December 1898 och Januari 1899.

Och för året 1899: jemlikt Expeditionens bref 
af den 11 Maj 1899, åt läraren i praktisk geometri 
A. Petrelius för en tillernad studieresa under vintern 
1899—1900, 1,600 mark, åt biträdande läraren D:r 
G. Komppa 1,300 mark samt extra läraren G. Mattsson 
1,100 mark för studieresor under sommaren 1899.

Ekonomien.

Den 10 December 1898 har Handels- och Industri- 
Expeditionen tillåtit att 600 mark odisponerade medel 
af de för en lärare i elektroteknik och tillfälliga biträ
dande lärare i andra ämnen upptagna anslag må an- 
användas till inköp af elektroteknisk undervisnings
materiel.

I September 1898 beviljade Kejserliga Senaten 
institutet en summa af 2,000 mark för tillernadt del
tagande i expositionen i Paris år 1900.

Den 15 Maj 1899 beviljade Kejserliga Senaten en 
summa af 1,850 mark för uppvärmning, belysning och 
diverse utgifter äfvensom för aflönande af en vakt
mästare vid det nya kemiska laboratoriet lör tiden 
från den 1 September till årets slut; och derefter år
ligen för enahanda ändamål 5,550 mark.
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Genom bref från Handels- och Industri-Expedi
tionen af den 6 Maj 1898 beviljades åt vaktmästarene 
vid institutet delaktighet i civilstatens enke- och pu
pillkassa i dess åttonde klass.

Helsingfor den 31 Maj 1899.

E. Qoist.

Helsingfors, J. Simelii arfv. boktryckeri aktiebolag, 1899.
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