




Redogörelse
för

Poljtekniska institutets i Finland varksamtiet
under läseåret 1901—1903

afgifven vid det offentliga årsförhöret den 31 maj 1902 
af institutets direktor.

Den 25 förlidne mars emottog lärarekollegium 
underrättelse om att Hans Kejserliga Majestät den 13 
i samma månad ur allmänna medel beviljat ett anslag 
af ända till 630,000 mark för uppförande af tillbyggna
der till polytekniska institutets hufvudbyggnad. Under
rättelsen härom väckte sjelffallet allmän tillfredsställelse 
hos institutets lärare och alla andra för den tekniska 
undervisningens utveckling och befrämjande nitälskande 
personer. Behofvet af en utvidgning af institutets för 
undervisningen afsedda lokaler hade nemligen redan 
länge gjort sig gällande på ett högeligen kännbart sätt, 
ledande bland annat till nödvändigheten att i privat 
hus upphyra rum för beredande af plats åt det årligen 
tilltagande antalet inträde sökande elever.

Sedan de erforderliga medlen numera beviljats, 
kommer arbetet med den projekterade tillbyggnaden 
att vidtaga med det snaraste och efter detsammas af- 
slutande och byggnadernas fullbordande, kan man hop-
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pas att icke allenast den nu rådande bristen på ut
rymme blir för en längre tid framåt afhjelpt, utan äf- 
ven möjlighet gifven alt utsträcka undervisningen till 
områden, som härintils icke als eller blott ofullständigt 
kunnat tillgodoses.

Framställning om den nu beviljade tillbyggnadens 
behöflighet afgaf lärarekollegium den 2 April 1901 och 
var densamma i hulvudsak af följande lydelse:

»Till Industristyrelsen>.
>Då polylekniska institutets byggnad år 1877 

uppläts till begagnande, var institutet besökt af om
kring 100 elever. Utrymmet i det nya huset var då 
så rikligt tillmätt att, iörutom läroanstalten, tvenne 
skilda embetsvärk kunde i byggnaden inrymmas, hvar- 
förutom festsalen året om stod obegagnad och endast 
tillfälligtvis — t. ex. år 1882 för landtdagsändamål — 
kom till användning. Redan i början af 1890-talet 
hade emellertid elevantalet stigit så att den ena af 
sagda embetsvärks lokaler måste tagas i anspråk för 
institutets egna behof och efter år 1897 har institutet 
ensamt förfogat öfver hela byggnaden, hvarförutom ett 
nytt kemiskt laboratorium, upp förd t under åren 1898 
—1899, ytterligare erfordrats till beredande af utrymme 
för det ständigt stigande elevantalet.

Efter sistsagda tid har tillströmningen år för år 
ökats i alt hastigare progression och då antalet stude
rande under innevarande läseår stigit till circa 370, 
kan byggnaden ej vidare inrymma flere, oaktadt t. o. m. 
festsalen och en del af korridorerna lidtals användts 
såsom ritrum. 1 följd häraf och för att kunna möta 
den emotsedda tillökningen af elever under nästa år, 
har lärarekollegium begärt och erhållit tillåtelse att 
upphyra nya lokaler på annat ställe i staden.
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Obeqvämligheten af en sådan anordning behöfver 
icke vidlyftigt utläggas. Vid en anstalt, der föredrag 
och öfningar i olika ämnen oafbrutet följa på hvar
andra under största delen af dagen, kan man natur
ligtvis icke tänka sig att undervisningen skall kunna 
fördelas i lokaler på olika ställen i staden, annat än 
under ett oundvikligt och kort öfvergångsstadium. Och 
då härtill kommer att den undervisning, som meddelas 
i institutet, med nödvändighet förutsätter för ändamå
let särskildt afpassade och inredda lokaliteter, hvilka 
icke i vanliga privata hus påträffas eller kunna iord
ningställas, föreligger ej annan utväg för behofvets till
godoseende, än att genom förstoring af institutets egna 
byggnader bereda rum för den naturliga utveckling, 
institutet undergår.

Ett annat medel har visserligen äfven föreslagits, 
det der kollegium — ehuruväl mest för fullständighe
tens skull — anser sig böra omnämna, nemligen inköp 
af angränsande gården, adressnummer N:o 32 vid An- 
dregatan och förändring af byggnaderna å densamma 
för institutets behof. Sagda gård torde stå till salu för 
ett pris af circa 300,000 mark. Å densamma finnes 
uppfördt ett stenhus i 4 våningar, ett trähus i en vå
ning samt ett ulhus. Inredningen af byggnaderna är 
emellertid sådan att en förändring deraf, som skulle 
göra den användbar för institutets behof, komme att 
medföra kostnader, hvilka i förhållande till de fördelar, 
som kunde vinnas — blefve oproportionerligt mycket 
större än de som lärarekollegium i det följande är sin- 
nadt föreslå.

Såsom lärarekollegium här ofvan antydt, synes 
det enda rationella sättet vara att genom nybyggnader 
bereda ökadt utrymme för institutet. På sätt de eskiss- 
ritningar, som härhos biläggas, närmare angifva, har
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lärarekollegium tänkt sig dessa nybyggnader i form af 
fyra flyglar, hvilka omedelbart skulle ansluta sig till 
institutets nuvarande hufvudbyggnad. Två af dessa flyg
lar skulle uppföras öster om den gamla byggnaden, 
inne på institutets tomt och de två andra i anslutning 
till hufvudfasaden, sträcka sig utåt sandvikstorget, hvars 
gräns de med circa 10,5 meter komme att öfverskjuta.

Det synes nemligen vara omöjligt att på det ut
rymme, institutets nuvarande tomt erbjuder, kunna 
uppföra tillbyggnader af den storlek att desamma skulle 
motsvara institutets emotsedda utveckling och ökade 
elevfreqvens under en längre tid. Inom lärarekollegium 
har af sådan anledning den tanken uppstått att Hel
singfors stad möjligen kunde befinnas villig att för insti
tutets behof afstå någon del af det stora torg, som 
ligger framför hufvudbyggnadens fasad. Det torde väl 
icke kunna ifrågasättas att den qvarblifvande delen af 
torget i hvarje händelse komme att vara tillräcklig för 
hvarje framtida behof. Beträffande åter frågan derom 
att Abrahamsgatan genom utbyggnaden af de mot henne 
framspringande flyglarna skulle afskäras, så skall det 
sannolikt kunna erkännas att den ringa trafiken å sagda 
gata härigenom icke komme att i ens nämnvärd grad 
försvåras, likasom att stadsplanens utseende i denna 
del genom en slik åtgärd snarare komme att förbättras 
än tvärtom.

Såsom af eskissritningarna närmare framgår, 
komme den blifvande tillbyggnaden också att i högst 
ringa grad taga utrymme i anspråk på den begärda 
delen af torget. Största delen deraf blefve tvärtom 
genom den föreslagna anordningen förvandlad till en 
prydlig och i denna del af staden väl behöflig skvär, 
för hvars anläggning och framtida vård staden icke 
komme att åhvälfvas någon utgift. Hufvudsyftemålet



med en sådan totalanordning af tillbyggnaderna, som 
i eskissritningarna föreslagits vore att åt samtliga nya 
rum bereda det bästa möjliga ljustillträde, utan att i 
den gamla byggnaden befintliga lokaler derigenom i 
väsendtlig grad beröfvades sitt ljus. Det kan visserli
gen icke undvikas att de salar som för närvarande be
finna sig i husets framspringande ändpartier mot tor
get, och hvilka nu erhålla sin belysning från två håll, 
efter tillbyggandet komme att belysas blott från en 
sida. Men detta skulle på grund af rummens blifvande 
användning icke medföra någon större olägenhet, och 
skulle dessutom genom de qvarblifvande fönstrens för
storing i väsendtlig grad afhjelpas. Det är i arkitekto
niskt afseende visserligen icke någon lätt sak att till
bygga ett hus med den afslutade form, institutets huf
vudbyggnad mot torget äger. Också har det ej kunnat 
undgå lärarekollegium att hufvudfasadens arkitektoniska 
utseende tvifvelsutan blefve betydligt förmånligare i 
händelse man kunde nöja sig med att uppföra dertill 
kommande flyglar i endast tvenne våningar, eller att i 
planen gifva dem en svängd qvartcirkelform. Emot det 
förra tillvägagåendet talar likväl den reduktion af ut
rymmet som derigenom uppstode.

Det senare sättet kunde deremot måhända vid de 
definitiva ritningarnas utarbetande följas. En i arki
tektoniskt hänseende synnerligen verksam och fördel
aktig förhöjning af de nuvarande ändpartierna, har lä
rarekollegium af ekonomiska skäl icke ansett sig böra 
föreslå.

Lärarekollegium har, med ledning af den erfaren
het, kollegium förvärfvat angående den småningom 
skeende utvecklingen af institutet, trott att nu påtänkta 
utvidgning icke borde planeras mindre än eskisserna 
angifva helst densamma icke öfverskrider det behof,
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lärarekollegiet beräknar att redan under en nära fram
tid kommer att blifva fullt erforderligt.

Enligt det uppgjorda förslaget komme byggnaden 
att inrymma följande lokaler:

A) Kansli och allmänt lärarerum.
B) Lokaler för studier gemensamma för flere eller 

alla fackskolor.
Lo) Allmänt auditorium hufvudsakligen afsedt för lista 

årskursen, med utrymme för 200 åhörare; förbe
redelserum härtill med plats för erforderliga före- 
läsningsinstrument, äfvensom i omedelbart sam
band härmed rum för fysikalisk instrumentsamling. 

2:o) Fysikaliskt laboratorium.
3:o) Elektrotekniskt laboratorium, rum för härför erfor

derliga samlingar och lärarerum.
4:o) Ritsalar för deskriptiv geometri, frihandsteckning 

och linearritning.
Lärarerum.

5:o) Auditorium för byggnadskonstruktionslära.
Rum för samlingar.
Ritsalar.
Lärarerum.

6:o) Auditorium för circa 160 åhörare afsedt för andra 
årskursen, synnerligast för mekanik, matematik, 
allmän maskinlära och byggnadskonstruktionslära. 
Lärarerum.
C) Lokaler för de särskilda fackskolornas behof: 

l:o) Fackskolan för arkitektur.
Auditorium for 25 åhörare.
Rum för samlingar.
Bibliotek.
Ritsalar för 25 elever.
Rum för modellering.
Atelier för läraren i modellering.



Rum för figurteckning.
Lärarerum.

2:o) Fackskolan för ingeniörväsende.
Auditorium för 50 åhörare.
Rum för samlingar.
Ritsalen för 90 elever.
Lärarerum.

3:o) Fackskolan för maskinbyggnad.
Auditorium för 50 åhörare.
Rum för samlingar.
Ritsalar för 110 elever.
Rum för läraren i mekanisk teknologi tillika rum 
för pappersprofning.
Lärarerum.

4:o) Fackskolan för landtmäteri auditorium för 40 åhö
rare.
Rum för instrumentsamlingar.
Ritsal för 20 elever.
Geodetiskt praktikum.
Torn för geodetiskt astronomiska och fysikaliska 
arbeten.
Rum för jordprof och för laboratorium.

5:o) Rum för materialprofning.
Två stora salar.

ti:o) Bibliotek, utlåningsrum och läsesalar.
7:o) Sex stycken vaktmästarelokaler.

Flertalet ofvannämnda lokaler, såväl auditorier 
som ritsalar äro afsedda att alternerande användas för 
olika undervisningsämnen och öfningar. Särskildt supp
leras första årskursens ritsalar genom ritsalarna för 
byggnadskonstmktionslära och dessa åter genom de 
specielt för de särskilda fackskolorna inredda ritsalarna.

Institutets enda biblioteksrum är redan ifrån bör
jan alldeles för litet och numera så uppfyldt af böcker
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att dessa i en del hyllor stå uppradade i två lag ba
kom hvarandra. Då det ligger i sakens natur att bok
samlingen i elt polytekniskt institut hastigt tillväxer, så 
kommer frågan om ett större bokmagasin jemte der
med sammanhängande bibliotekslokal utan tvifvel att 
inom kort måsta upptagas till behandling. — I anseende 
till de betydande kostnader, som med ett sådant bygg
nadsföretag äro förknippade, och då detsamma i hvarje 
händelse måste- för ögonblicket anses vara i mindre 
grad oundgängligt än åstadkommandet af de nya läro
salarna, så har lärarekollegium icke nu velat påyrka 
uppförandet af biblioteksflygeln, hvilken i eskissritnin- 
garna är för ändamålet emot Boulevardsgatan pro
jekterad.

Sedan samtliga här ofvan omnämnda lokaler blif- 
vit iordningställda, skulle på tomtens nordöstra del ett 
mindre utrymme för framtida byggnadsbehof ännu åter
stå. På grund af här rådande, mindre gynnsamma 
belysningsförhållanden har lärarekollegium ansett alt 
denna del af tomten i det längsta borde lemnas obe- 
bygd, och delta så mycket hellre, som, äfven om denna 
plats nu genast bebyggdes, det likväl vore omöjligt att 
blott och bart på det tomtområde hvaröfver institutet 
nu disponerar, kunna uppföra ändamålsenliga tillbygg
nader ens i den utsträckning som erfordras för upp
fyllandet af de behof, hvilka kollegium redan under 
närmast kommande år emotser.

Lärarekollegium utber sig slutligen ödmjukast att 
få framhålla önskvärdheten af att de nya flyglarna 
blefve ju förr dess hellre uppförda, alldenstund svårig
het att anskaffa provisionela lokaler, med ökadt elev
antal årligen kommer att blifva större.

Med stöd af ofvanstående framställning och bi
läggande eskissritningar samt approximativa kostnads
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beräkningar för de föreslagna nya tillbyggnaderna, ut
ber sig lärarekollegium härigenom att hos industristy
relsen vördsamt få föreslå:

Det ville industristyrelsen hos Kejserliga Senaten 
göra underdånig framställning derom att Kejserliga 
Senaten måtte berättiga polytekniska institutet att preli
minärt underhandla med Helsingfors stad om aistående 
till statsvärket af mark till en bredd af 10,5 meter 
utanför sydvästra gränsen af tomterna N:o 5 och 6 vid 
Sandvikstorget samt N:o 24 vid Boulevardsgatan i 77:de 
qvarteret af fjärde stadsdelen i Helsingfors stad, hvil
ken mark skulle med nämnda tomter förenas och där
efter bebyggas i hufvudsaklig öfverensstämmelse med 
bilagda planteckningar, hvarhos statsvärket på den 
obebyggda delen af området forbunde sig alt anlägga 
och underhålla en prydlig skvär, äfvensom att institu
tets lärarekollegium måtte ombetros, ej mindre att låta 
uppgöra fullständiga ritningar och kostnadsberäkningar 
för ofvanbeskrifna flygeltillbyggnader, än ock sedan 
dessa ritningar af Kejserliga Senaten godkänts och nö
digt byggnadsanslag blifvit utvärkadt, genom en sär
skild byggnadskomité, fordersammast ombesörja de två 
emot torget vettande flyglarnas uppförande.»

Undervisningen.

Värksamhelen vid polytekniska institutet för läse- 
året 1901 — 1902 tog sin början den 1 september och 
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 under
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jul- och påskferierna, inträffat under vissa dagar, hvilka 
enligt gammal häfd betraktats såsom gifna lofdagar.

Sjukdomsfall ibland instilutets 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 och 
inrättningar der insigt om det tekniska arbetets art 
och beskaffenhet kan inhemtas, 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 ve
derbörande lärare.

Lärarene.
Jemlikt institutets den 20 oktober 1886 fastställda 

och ännu gällande stat skall lärarepersonalen vid insti
tutet utgöras af nio äldre och fyra yngre ordinarie lä
rare samt aderton extra lärare. Detta antal har seder
mera befunnits otillräkligt och ytterligare ökats med 
sexton nya lärarekrafter, hvilka tillkommit genom föl
jande beslut å högre och högsta ort.

Genom Nådigt bref af den 9 oktober 1893 be
viljades erforderliga medel för aflönande af tre nya 
biträdande lärare, hvilkas tillsättande afsåg befrämjande 
af undervisningen på finska språket. Genom Kejserliga 
Senatens beslut af den 7 november 1895 tillkom en 
extra lärare i frihandsteckning och linearritning; den 
15 oktober 1896 tillsattes en assistent vid institutets 
fysikaliska laboratorium såsom biträde åt ordinarie lära
ren i fysik; den 18 november 1897 antogs genom



Il

Kejs. Senatens beslut af samma dag en assistent i de
skriptiv geometri på l:sta årskursen; 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 biträdande 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 
en andra extra lärare i deskriptiv geometri och 2,400- 
mark åt ytterligare två nya extra lärare i frihandsteck
ning och linearritning på l:sta årskursen; den 8 no
vember 1900 beviljades ett arvode af 700 mark åt en 
andra assistent i fysikaliska laborationer; den 2 maj
1901 beviljade Kejserliga Senaten lör läseåret 1901 —
1902 ett arvode af 18,000 mark, hvaraf 7,000 mark 
skulle användas för aflönande af en lärare i elektro
teknik, samma belopp åt en lärare i vattenbyggnad 
och 4,000 mark åt en biträdande lärare i fackskolan 
för arkitektur; och slutligen gafs den 21 november 
1901 åt enskild person ett anslag af 3,400 mark att 
användas för anordnande af en privat kurs i skepps- 
byggnad under läseåret 1901—1902.

Af förenämnda fyra extra lärare i frihandsteck
ning och linearritning har under året en afgått från sin 
befattning, hvarefter hans tjenst icke blef återbesatt 
för återstoden af läseåret. Hela antalet anställda lärare 
uppgick sålunda under året till 47, och voro dessa

ordinarie lärare....................................... 12
vikarierande „..................................... 1
biträdande „...........................................7
extra „......................................... 19
assisterande „................... .... . ■ 8

47
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Af institutets tretton ordinarie läraretjensler har 
en till följd af innehafvarens dödliga frånfälle varit le
dig. och föreståtts af vikarie. Institutets äldsta ordi
narie lärare, Professorn Rudolf Koister, som i mer än 
40 år på det mest förtjenstfulla sätt handhaft lärare- 
tjensten i teoretisk maskinlära och sålunda egnat hela 
sitt lif åt lärarekallet vid vår högsta tekniska läroan
stalt, afgick den 28 oktocer 1901 med döden.

För öfrigt äro för det förlidna året följande vex- 
lingar inom lärarepersonalen att anteckna:

Ordinarie läraren i kemisk teknologi direktor E. 
Qvist har den 10 april 1902 af Kejserliga Senaten med 
anledning af inträffadt sjukdomsforfall undfått tjenstle- 
dighet under maj och april månader. Till vikarier halva 
samma dag förordnats ingeniörerna magg. G. Mattsson 
och. T. Hirn.

Extra lärare i mineralogi och geognosi filos, licen
tiaten B. Frosterus har varit tjenstledig under 14 dagar 
i september 1901 ; och extra lärare i frihandsteckning 
och linearritning arkitekten W. Thomé under liden från 
den 3 mars till 15 april 1902, på grund af industri
styrelsens beslut af den 11 mars samma år. Till vi
karie för denne sistnämnda förordnade industristyrelsen 
arkitekten E. E. Fabritius den 11 mars 1902.

På begäran entledigade från sina befattningar så
som extra lärare vid institutet hafva af industristyrel
sen blifvit:

Utnämnde öfverintendenten i industristyrelsen, 
bärgsingeniören A. F. Tigerstedt, den 24 september 
1901 ; och

Extra läraren i frihandsteckning och linearritning 
arkitekten Z. U. Nyström, den 15 Oktober 1901 samt 
slutligen andra biträdet vid undervisningen i deskriptiv 
geometri, ingeniøren J. W. Andersin, den 25 Januari 1902.
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För handhafvande af undervisningen i teoretisk 
maskinlära under tiden ordinarie läraren prof. R. Kol- 
ster åtnjutit bononvbeviljad tjenstledighet har Kejser
liga Senaten den 10 oktober 1901 förordnat ingeniören 
K. A. Ahlfors, och efter Kolster den 28 oktober timade 
frånfälle, har Kejserliga Senaten den 6 december 1901 
förordnat Ahlfors att tillsvidare handhafva samma un
dervisning.

Att tillsvidare vara biträdande lärare i fackskolan 
för ingeniörväsende har industristyrelsen den 10 sep
tember förordnat ingeniören J. Castren ; och

samma dag till extra lärare förordnat följande 
personer :

i konsthistoria, arkitekten Z. U. Nyström, 
i tyska språket, doktorn G. Schmidt, 
i ryska språket, lektorn A. Igelström.
För läseåret 1901 —1902 förordnade industristy

relsen den 10 september 1901 att bestrida undervis
ningen i:

elektroteknik, ingeniören J. Sohiman och i fri- 
handsteckning och linearritning, arkitekterna Y. Sade- 
nius, B. Jung och W. Thomé.

Till andra assistent i fysikaliska laborationer för
ordnades samma dag mag. E. Malmström och till bi
trädande lärare i fackskolan för arkitektur, arkitekten 
Z. U. Nyström.

Den 5 oktober 1901 förord nades ingeniören, filos, 
licentiaten A. E. Blomqvist att under läseåret 1901— 
1902 vara lärare i vattenbyggnad.

Den 20 februari 1902 erhöll ingeniören L. Krohn 
förordnande att till läseårets utgång vara extra lärare 
i metallurgi, och den 14 mars förordnades ingeniören 
M. Sergeeff att för samma tid vara biträde åt läraren 
i deskriptiv geometri.
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Den 10 September 1901 förordnade industnsty- 
relsen ingeniören, mag. T. Hirn, att handhafva under
visningen i analytisk kemi oclf att handleda de oorga
niska öfningarna i kemiska laboratorium, från hvilken 
undervisningsskyldighet äldre läraren statsrådet E. Qvist 
i sin egenskap af direktor varit befriad.

Eleverna.

För vinnande af inträde vid polytekniska institu
tet såsom ordinarie elever, hade inom föreskrifven och 
genom annonser i hufvudstadens mest spridda tidnin
gar tillkännagifven tid, anmält sig 110 sökande. Af 
dessa 110 sökande hade 78 aflagt studentexamen, bland 
hvilka 2 voro af qvinligt kön, 11 hade genomgått full
ständig lyceikurs men icke absolverat studentexamen, 
3 hade genomgått de allmänna klasserna i kadettkåren 
och 18 hade afslutat kurs i nästhögsta klass af lyceum 
samt genomgått fullständig lyceikurs i matematik och 
fysik. Efter anstäldt inträdesförhör med dessa sist- 
nämda blefvo samtliga, med undantag af 2, godkända 
till intagning.

Såsom extra elev intogs vid samma tillfälle en mili
tärsperson. Sedan under läseårets fortgång ytterligare 
inskrifvits 11 elever till deltagande i särskilda lärokur
ser, uppgick sålunda hela antalet af under året intagna 
nya elever till 120. Qvarstående i läroanstalten från 
föregående läse år voro 274 elever, i följd hvaraf institu
tet under det nu tilländagångna året besökts af 394 
olever. Af dessa voro 375 inskrifna såsom ordinarie- 
och 19 såsom extra elever. 6 af eleverna voro qvin- 
nor, hvilka hade aflagt studentexamen, samt på sådan 
grund voro inskrifna såsom ordinarie elever.
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328 af samtliga såväl ordinarie- som extra elever 
hafva deltagit i lektionerna och öfningarna under hela 
läseåret, 43 voro närvarande endast under hösttermi
nen eller en del deraf, och 23 besökte institutet blott 
under nu tilländagångna vårtermin.

Vid utgången af detta läseår hafva följande 41 
ordinarie elever efter fullständigt afslutade lärokurser 
pröfvats kunna från institutet dimitt eras:

Från facks kolan för ingeniörväsende :

Lars Waldemar Andersin,
Gustaf Sigfrid Enqvist,
Johan Fredrik Gummerus,
Gustaf Wilhelm Jansson,
Johan Konrad Koskinen,
Johan Lennart Waldemar Lillja,
Karl August Niinikoski,
Werner Paavola,
Jalo Lahja Tolvanen.

Från fackskolan för maskinbyggnad:

Väinö Wilhelm Airas,
Henrik Johannes Borenius,
Henrik Jalo Vieno Elers,
Axel Verner Gardberg,
Gabriel Geitlin,
Helge Ragnar Godenius,
Karl Lennart Grönros,
Karl Fridolf Romulus Gustafsson,
Frans Verner Järnefelt,
Alarik Lappalainen,
Johannes David Lindell,
Karl Viktor Lindholm,
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Ivar Gideon Lindkvist,
Karl Hjalmar Pettersson,
Konstantin Immanuel Ranko,
Friherre Robert Henrik Rehbinder,
Erik Reinhold Sten,
Ingvald Sourander,
Axel Konrad Konstantin Veltheim,
Lars Wilhelm Åberg,
Valter Karl Åström.

Från fackskolan för arkitektur:

Carl Constantin Krankenhäuser,
Valter Gabriel Jung,
Maria Krogerus,
Anna Magdalena Stigzelius,
Gustaf Strcngell.

Från faskskolan för kemisk teknologi:
Thor Erwast,
Ivar Adiel Lindgren,
Theodor Johannes Roos.

Från fackskolan för landtmäteri :

Artur Emil Alli,
Reinhold Salatine! Helander,
Armas Simo Vainio.

Institutets afgångsdiplom har i år tilldelats:

Henrik Jalo Vieno Elers,
Gustaf Sigfrid Enqvist,
Helge Ragnar Godenius,
Johan Fredrik Gummerus,
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Gustaf Wilhelm Jansson,
Johan Lennart Valdemar Lillja,
Johannes David Lindell,
Ivar Adiel Lindgren,
Karl August Niinikoski,
Ingwald Sourander,
Anna Magdalena Stigzelius.

Eleverna:

Väinö Wilhelm Airas,
Henrik Johannes Borenius,
Axel Verner Gardberg,
Karl Hjalmar Pettersson,
Reinhold Salathiel Helander

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

Eleverna:

Johan Fredrik Hansson,
Karl Henrik Korhonen,
Wilhelm Ilmari Krank,
Olli Martikainen,
Olof Johan Henrik Sanmark,
Hjalmar Victor Fredrik Smedberg,
Vieno Severin Alanne,
Knut Lorenz Granfelt,
August Hjalmar Lumme,
Einar Gabriel Kahelin,
Birger Maliis,
Johan Einar Wilhelm Petersén,
Frans Evald Pyhälä,

2
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Evert Wilhelm Salvén,
Emil Johannes Simola,
Karl Johan Heikel,
Konrad Fridolf Holmberg,
Wilhelm Horttanainen,
Edgar Gerhard Laurell,
Bror Veikko Lindkvist,
Evert Edvard Lundson,
Reipas Yrjö Makkonen

hvilka under detta läseår varit inskrifna i institutets 
högsta årskurs och således haft utsigt alt vid delta till
fälle varda från läroverket dimitterade, hafva ej ännu 
hunnit fullständigt afslula den i årets program före- 
skrifna kursen, och derför icke ännu kunnat erhålla 
dimissionsbetyg. I enlighet med föreskriften i institu
tets stadgar har lärarekollegium emellertid medgifvit 
dem rätt att i början af nästkommande hösttermin ef
ter undergången godkännande pröfning undfå afgångs- 
betyg från institutet.

Enligt uppgifter hemtade ur elevernas vid inträ
det ailemnade prestbelyg voro af dem födda:
i Nylands län ..... . 120 ........... 30,o o %
„ Abo och B:borgs „........... 56   14,50 „
„ Tavastehus „   50   12,50 „
„ Wiborgs „........... 44.............  11,so „
„ Wasa „ . . . . , 32   8,50 „
„ Kuopio „.............. 30   7,50 „
„ Uleåborgs „............ 30............. 7,so „
„ S:t Michels „............ 20............. 5,oo „

Transport 382



Transport 382
i Ryssland............................... 8............. 2,oo °/o
„ Bulgarien............................ 1................. 0,2 5 „
„ Schweiz.............................. 1................. 0,2 5 „
„ Sverige................................. 1................. 0,2 5 „
„ Amerika...................... ■ ■ • 1 .... 0'2Г| ^

S:ma 394 100,o o »/o

Och voro af dessa söner till:

Civila tjenstemän.........................................................H5
Handlande och fabrikanter............................................ 90
Handtverkare............................................................... 70
Godsägare och Landthushållare...................................6-
Präster............................................................................. 26
Sjöfarande.............................................................. 15
Militärer............................................................. •

S.ma 394

19

Stipendier och understöd uppgående till ett sam- 
samlagdt belopp af 5,555 mark 70 p., hafva under året 
tilldelats följande elever:

Sanmarlcska stipendiet:

.1902. Maj 3.
Eleven Valter Jung...................................... 600: —

Palménska stipendiet:

1902. Maj 3.
Eleven Maria Krogerus .... 300: —

„ Alex. Lampen.................. 300: —
„ K. F. Niinikoski .... 300: — 900: —
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CygnæusJca stipendiet:

1902. Maj 3.
Eleven Hj. Pettersson...................119: 50

» W. Jansson  ...................119: 50 230:

Öfverstyrelsens för landtmäteriet understöd åt 
medellösa landtmäter¿elever:

1902. Dee. ò.
Eleven Artur Emil Alli. . . . . 200: —

„ Reinhold S. Helander . 200: —
„ Wilh. Horttanainen . . . 200: —
„ Osk. W. Lindkvist. . . . 200: —
„ Armas S. Vainio . . . . 200: - 1,000:

1902. Maj 4.
Enahanda stipendium åt samma elever . . 1,000:

Universitets stipendium :

Eleven Uno Verner Ullberg Jænlschskt stip. 250: —

Fonden för elementarläroverken i Helsingfors :

Eleverna: K. Hj. Lindfors, G. L. Vahlström,
Verner Paavola, H. J. Malm, samman-
lagdt.........................................................1,400: —

Gåfva af filos, licentiaten A. E. Blomqvist . —: —
Eleven V. Airas............................................... 116: 70

Summa 5,555: 70
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Hälsoförhållanden.

Hälsotilltåndet ibland instilutets elever har under 
det förflutna året varit tillfredsställande i det att intet 
fall af någon svårare sjukdomsform kommit till min 
kännedom. Försummelser från föreläsningar och öfnin- 
gar till följd af lindrigare sjukdomsformer hafva endast 
undantagsvis kommit till anmälan.

Samlingarna.

Institutets bibliotek har med undantag af som
mar- och julferierna varit för allmänheten tillgängligt 
alla helgfria dagar kl. 12—2: läsrummet har hållits 
öppet samma dagar och tider som biblioteket. 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 geologiska kommissionen i Finland: 

Kartbladen N:ris 35 och 37 jemte beskrifning.

Af herr Artur Koppel:

2 st. transportabla spårramar i miniatyr,
1 „ tvungväxel,
1 „ klätter svängbord,
1 „ stjälpvagn.
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Af kammarexpeditionen i Kejserliga Senaten:

Öfversigtskartverket öfver kronoboställena i landet.

Af tekniska föreningen i Finland:

20 st. inbundna exx. af dess förhandlingar för år 
1901 att utdelas åt elever vid institutet.

Af Jokkis stärkelse- och sirapsfabrik:

Profver på glukos och majssirap.

Institutets reseunderstöd för Herrar lärare.

Genom beslut af den 20 innevarande maj har 
industristyrelsen af det å institutets slut uppförda rese
anslaget för herrar lärare för innevarande år tilldelat:

ingeniören C. E. Holmberg . . 1,800: —
professor Hj. R. Mellin .... 1,200: — 
ingeniören, mag. G. Mattsson. . 1,000: —

Ekonomien.

Den 10 oktober 1901 beviljade Kejserliga Senaten 
ett belopp af 263 m. 88 p. i månaden såsom tillskotts- 
arvode åt ingeniören K. A. Ahlfors i hans egenskap af 
vikarie för ord. läraren i teoretisk maskinlära prof. Rud. 
Kolster, som samma dag undfått tjenstledighet för sjuk
lighet.

Den 10 oktober 1901 beviljade Kejserliga Senaten 
på gjord framställning åt ingeniören, mag. T. Hirn, som
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förordnats att handhafva en del af direktors undervis- 
ningsskyldighet, ett tillskottsarvode af 1,200 mark för 
läseåret 1901 — 1902.

Den 7 november 1901 medgaf Kejserliga Sena
ten på framställning af lärarekollegium att arvodet för 
extra läraren i metallurgi skulle från den 1 nov. 1901 
utgå med 1,000 mark om året, i stället å stat upp
förda 500 mark.

Den 21 november 1901 anvisade Kejserliga Sena
ten en summa af 3,400 mark för läseåret 1901 — 1902 
att af industristyrelsen i mon af behof utanordnas åt 
ingeniören Konstantin Jansson för en af honom an
ordnad privat kurs i skeppsbyggnadskonsl mot vilkor 
att någon afgift ej finge uppbäras af institutets elever

Den 21 november 1901 beviljade Kejserliga Sena
ten för år 1901 följande tillskott till förstärkande af å
stat uppförda anslagen:

till biblioteket................... .... . 2,600: —
„ kem. laboratorium .... 800: —
„ modeller................................. 1,675: —
„ ved och ljus...........................¿5,500: —
„ diverse............................ . 1,200: -

S:ma 9,775: —

Den 6 december 1901 beviljade Kejserliga Sena
ten ett hyresbidrag af 500 mark om året att tillsvidare 
utgå åt öfvervaktmästaren vid institutet från början af 
år 1902.

Den 6 december 1901 beviljade Kejserliga Sena
ten ett anslag af 2,328 mk. 69 p. till betäckande af 
under år 1900 uppkommen brist i anslagen för ke
miska laboratorium och för diverse ändamål.

Den 20 december 1901 beviljade Kejserliga Sena
ten ett anslag af 8,000 mark för upphyrande af en för
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polytekniska institutet erforderlig privat lokal under 
hyresåret 1902—1903, samt för densammas uppvär
mande och belysande äfvensom för aflönande af en 
derstädes anstäld vaktmästare.

Den 30 maj 1902 beviljade Kejserliga Senaten på 
derom gjord framställning fortsättningsvis för läseåret 
1902—1903 följande anslag:

I. För undervisningen på första årskursen:
Tillskottsanslag åt

ordinarie läraren i fysik2,000: —
ordinarie läraren i matematik................... 1,000: —
extra läraren i analytisk geometri .... 1,000: —
ordinarie läraren i kemi............................ 500: —
arvode åt ett andra biträde i deskr. geometri 900: — 
arvoden åt två nya biträden i frihandsteck-

ning och linearritning........................ 2,400: —

II. För undervisningen på andra årskursen:
Tillskottsanslag åt ordinarie läraren i tek

nisk mekanik........................................... 1,000: —
arvode åt en Assistent i fysik........................ 700: —

III. För undervisning på de högre årskurserna:
arvode åt läraren i elektroteknik . . . 7,000: —

„ „ d:o i vattenbyggnad . . . 7,000: -
„ „ bitr. läraren i arkitektur , . . 4,000: —

Summa 27,500: —
hvarvid Kejserliga Senaten dock fäst det förbehåll att, 
derest ny utgiftsstat för institutet, hvarom förslag upp
gjorts, före nästa läseårs utgång tilläfventyrs träder i 
kraft, behofvet af nu ifrågavarande anslag skulle Kej
serliga Senatens pröfning ånyo underställas.



Donationer.

Medelst gåfvobref af den 28 förvikne April har 
enkefru öfverintendentskan Mary Sanmark till lärare
kollegium öfverlemnat en summa af 20,000 mark att 
användas på samma sätt och i samma sylte som den 
donation till enahanda belopp, hvilken hennes aflidna 
man öfverlemnat till institutet då detsamma den 31 
Maj 1899 firade sitt öO-års jubileum.

1 samband med sistsagda festliga tillfälle hölls i Hel
singfors ett allmänt finskt teknikermöte, till hvilket ett 
stort antal af polytekniska institutets forna elever och 
andra teknici samlats. För att på ett varaktigt sätt befästa 
minnet af den betydelsefulla högtid, som under dessa 
dagar firats, stiftades af deltagarene i mötet en stipendii- 
fond, benämnd de »tekniska vetenskapernas stipendii- 
fond vid polytekniska institutet», hvaraf räntan skulle 
användas till understöd åt utdimitterade elever, de der 
ernade fortsätta sina studier för vinnande af vidare 
utbildning i sitt folk. Omedelbart tecknades 15,000 
mark, och genom fortsatt insamling af bidrag har sum
man jemte upplupen ränta nu stigit till det betydande 
beloppet af 27,432 mark G3 penni, hvilken summa, 
enligt uppdrag af tecknarena, vid läseårets afslutande 
den 31 maj 1902 genom en delegation bestående af 
Herrar ingeniören Gustaf Zitting och filos, doktorn Os
sian Asehan öfverlemnades åt institutets lärarekolle
gium, som med tacksamhet emottog denna fond.

Helsingfors den 31 Maj 1902.

6. Qvtst.

Helsingfors, J. Simelii arfv. boktr. aktiebolag, 1902.
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