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Redogörelse
för

Polytekniska institutets i Finland verksamhet
under läseåret ISQT—1898,

afgifven vid det offentliga ärsförhöret den 31 Maj 1898 
af institutets direktor.

Undervisningen.

Verksamheten vid polytekniska institutet för 
läseåret 1897—1898 tog sin början den 1 September, 
och har författningsenligt fortgått ända till denna 
dag då densamma afslutas medels offentlig uppvis
ning af elevernas under året utförda arbeten. Af- 
brott i studiernas och öfningarnas jemna fortgång 
har, förutom under jul- och påskferierna, inträffat 
under vissa dagar, hvilka enligt gammal häfd be
traktas såsom gifna lofdagar.

Sjukdomsforfall ibland institutets lärare hafva 
blott sällan vållat lektioners inställande så att In
stitutets för året gällande läroprogram till sina vä
sentligaste delar kunnat vid undervisningen efter- 
lefvas.

Föreskriften i § 10 mom. d af institutets stad
gar, innefattande anvisning om beredande af tillfälle
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åt eleverna att besöka verkstäder, 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 vederbörande lärare. Äfven en längre 
utflykt har med Kejserliga Senatens dertill gifna 
bifall företagits under veckan näst före påsk, den 3— 
10 förlidna april. Färden gällde denna gång S:t Pe
tersburg, dit eleverna i de två högsta årskurserna af 
fackskolorna för arkitektur och ingeniörväsende åt
följda af facklärarene Prof. Gr. Nyström och Ingeniö- 
ren C. E. Holmberg begåfvo sig för beseende af der- 
varande mångahande museer, byggnadsföretag, verk
städer och andra anläggningar.

Lärarene.

Jemlikt institutets den 20 Oktober 1886 fast
ställda och ännu gällande stat skall lärarepersonalen 
vid institutet utgöras af nio äldre och fyra yngre 
ordinarie lärare samt aderton extra lärare. Detta 
antal har sedermera befunnits o tillräkligt och ytter
ligare ökats med sex nya lärarekrafter, hvilka till
kommit genom följande beslut å högsta och högre 
ort. Grenom Nådigt bref af den 9 Oktober 1893 be
viljades nämligen erforderliga medel för aflönande 
af tre nya biträdande lärare, hvilkas tillsättande af- 
såg befrämjande af undervisningen på finska språ
ket. Gi-enom Kejserliga Senatens beslut af den 7 
November 1895 tillkom en extra lärare i frihands-
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teckning och linearritning, den 15 Oktober 1896 
tillsattes en assistent vid institutets fysikaliska la
boratorium såsom biträde åt ordinarie läraren i fy
sik, och den 18 November 1897 antogs genom Kejs. 
Senatens beslut af samma dag en assistent i deskrip
tiv geometri på l:sta årskursen. Hela antalet lä- 
raretjenster uppgår sålunda för det närvarande till 
35, och äro af dessa

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 
föreståtts af vikarier, sålunda att två af dessa tjexi
ster föreståtts af hvar sin vikarie, men till det tredje 
vikariatets skötande förordnats två lärare. I följd 
deraf har undervisningen handhafts af följande an
tal lärare, i egenskap af:

ordinarie lärare..........................10
vikarierande „ ..... 4
biträdande „  3
extra „  17
assistenter ................................. 2

Beträffande de i 1886 års stat uppförda ansla
gen för läraretjensterna i sång och gymnastik må äf- 
ven antecknas att desamma numera användas för 
andra än de ursprungligen afsedda ändamålen. Jem- 
likt Kejserliga Senatens beslut af den 15 Maj 1896 
utgår nemligen det förtnämnda anslaget till aflönande 
af en lärare i aqyarellmålning, och det senare, jem- 
likt Kejserliga Senatens beslut af den 18 November
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1897 såsom bidrag till aflönande af ett biträde åt 
läraren i deskriptiv och projekti visk geometri.

Förö frigt äro för det förlidna året följande 
vexlingar inom lärarepersonalen att anteckna:

Ordinarie lär ar etj ensten i deskriptiv och projek- 
tivisk geometri, som varit ledig alt sedan ingången 
af höstterminen 1896, har, jemlikt förordnande af 
Kejserliga Senaten af den 17 Juni 1897, under sist- 
förlidna året föreståtts at Ingeniören, Mag. Arvid 
Edvard Blomqvist.

Ordinarie läraren i allmän Kemi Professorn H. 
A. Wahlforss, har på grund af svårt insjuknande fort
farande åtnjutit tjenstledighet, som beviljats af Kej
serliga Senaten den 10 Augusti 1897 för hösttermi
nen samma år, och den 21 Januari 1898 för vår
terminen. Tj ensten förestods under höstterminen på 
grund af Kejserliga Senatens beslut af den 8 Okto
ber 1897 af Doktorerna Gr. Komppa och Hj. Modeen 
gemensamt, samt under vårterminen af Doktorerna, 
Univers, adjunkten Ossian Asehan och Hj. Modeen, 
jemväl gemensamt.

Ordinane lär ar etj ensten i mekanisk teknologi 
och allmän maskinlära blef genom förre inuehafva- 
ren, Ingeniören Max Seiling den 8 Oktober 1897 be- 
viljadt afsked, ledig, och har under tiden föreståtts 
af Ingeniören Uno Albrecht på grund af förordnan
den, som utfärdats af Industristyrelsen den 17 Sep
tember 1897 för tiden från läseårets ingång tills Sel
lings ansökan om afsked hunnit blifva afgjord, och 
af Handels- och Industri-Expeditionen den 8 Okto
ber samma år tillsvidare.
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Tjenstledighet har af Industristyrelsen beviljats: 
den 3:dje Maj 1897 åt biträdande läraren i ingeniör- 

vetenskap Alex. Leonard Hjelmman under läse- 
året 1897—1898 för tillernad studieresa till 
utlandet;

den 6 Juli 1897 åt extra läraren i mineralogi och 
geognosi filos, licentiaten Benjamin Frosterus 
under September månad 1897 för deltagande 
i allmänna ryska geologkongressens samman
träden och utfärder;

den 21 Mars 1898 åt läraren i aqvarellmålning, ar
tisten W. Toppelius under återstoden af vår
terminen för tillernad utländsk resa, samt 

den 7 April 1898 åt biträdande läraren i maskin- 
byggnad, Ingeniören E. Saxbäck under åter
stoden af vårterminen, för tillernad studieresa 
till utlandet.
Förordnanden hafva utfärdats af Industristy- 

relsen :
den 17 September 1897, åt Magister Gr. Geitlin att 

under läseåret 1897—1898 bestrida extra lärare- 
tjensten i elektroteknik ;

den 3 Maj 1897, åt Ingeniören Hj. Castren att un
der läseåret 1897—1898 bestrida biträdande lä- 
raretj ensten i ingeniörvetenskap ; 

den 6 Juli 1897, åt Ingeniören G. Mattson att un
der filos. lic. B. Frosterus beviljad tjenstledig
het handhafva undervisningen i mineralogi och 
geognosi ;

den 9 September 1897, åt densamme att mot åtnju
tande af det å institutets stat uppförda arvo
det af 1200 mark för skötande af en del af 
direktors lektioner, handhafva undervisningen i 
analytisk kemi och handledningen af de ana-
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lyfciska öfningarna i kemiska laboratorium, från 
hvilket sysslande direktor varit befriad; 

den 19 Oktober 1897, åt jur. kand. K. F. P. Neo
vius att under läseåret handhafva undervis
ningen i nationalekonomi och industriel lag
stiftning ;

den 8 September 1897, åt Ingeniören Emil Saxbäck 
att under läseåret 1897—1898 bestrida lärare- 
tjensten i maskinbyggnad; 

den 21 Mars 1898, åt artisten P. Halonen att under 
åt läraren i aqyarellmålning beviljad tjenst- 
ledighet, bestrida dennes und ervisningsskyl - 
dighet;

den 9 Oktober 1897 antogs af direktor Ingeniören 
Jarl W. Andersin till biträde vid konstruktions- 
öfningarna på l:sta årskursen åt läraren i de
skriptiv geometri.

Eleverna.

För vinnande af inträde vid polytekniska insti
tutet såsom ordinarie elever, hade inom föreskrifven 
och genom annonser i hufvudstadens mest spridda tid
ningar tillkännagifven tid, anmält sig 93 sökande. 
Af dessa 93 sökande hade 58 aflagt studentexamen, 
bland dem 2 af qvinligt kön; 24 hade genom
gått fullständig lyceikurs men icke absolverat stu
dentexamen, 1 hade genomgått de allmänna klas
serna i finska kadettkåren och 7 hade afslutat kurs 
i nästhögsta klass af lyceum samt genomgått full
ständig lyceikurs i matematik och fysik. Efter an- 
stäldt inträdesförhör med dessa sistnämda, blefvo 3
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af dem godkända till intagning, men de öfriga 4 
underkändes.

Såsom extra elever intogos vid samma tillfälle 
3 ynglingar. Sedan under läseårets fortgång ytter
ligare inskrifvits 7 extra elever till deltagande i sär
skilda lärokurser, uppgick sålunda hela antalet af 
under året intagna nya elever till 96. Qvarstående 
i läroanstalten från föregående läseår voro 124 ele
ver; i följd h var af institutet under det nu tillända- 
gångna året besökts af 220 elever. Af dessa voro 
208 inskrifna såsom ordinarie- och 12 såsom extra 
elever. 3 af eleverna voro af qvinligt kön, af hvil- 
ka 2 voro inskrifna såsom ordinarie- och 1 såsom 
extra elev.

200 af samtliga såväl ordinarie- som extra- 
elever hafva deltagit i lektionerna och öfningarna 
under hela läseåret, 16 voro närvarande endast un
der hösterminen eller en del deraí, och 4 besökte 
institutet blott under nu tilländagåugna vårtermin.

Vid utgången af detta läseår hafva följande 
37 ordinarie elever efter fullständigt afslutade läro
kurser pröfvats kunna från institutet dimitieras :

Från fackslcolan för Ingeniörväsende:
Bror Harald Herlin,
Evert Wilhelm Skogström.

Från fackslcolan för maskinbyggnad.
Harry Anton Brunila,
Walter Fredrik Grönqvist,
Karl August Karsten,
Artur Axel Käpy,
Karl Hjalmar Alfred Renholm,
Georg Wilhelm Eoering,
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Johan Alfred Sandholm,
Karl Wilhelm Senvall,
Hugo Alarik Stigell,
Einar Stråhlman.

Från facksJcolan för arkitektur:
Axel Gustaf Estlander,
Karl Håkan Einar Lindahl,
Bror Ludvig Mallander,
Walter Thomé.

Från fackskolan för kemisk teknologi
Johan Emil Sarlin,
Erik Nikolai Schroeder,
Karl Gunnar Stenberg.

Från fackskolan för landtmäteri:
Alexander Ahtiainen,
Efraim Gideon Aura,
Karl Arne Broberg,
Yrjö Alexander Gummerus,
Ihmet Ivar Hannelius,
Karl Einar Hougberg,
Elis Lassila,
Thure Ivar Lindberg,
Herman Elim Frithjof Lindblom,
Johan Edvard Martikainen,
Eino Gustaf Schroeder,
Frans Fredrik Sinivaara,
Wilhelm Stenroos,
Wolmar Svaetichin,
Lars Alku Jonas Särkkä,



Albin Sebastian Torckell, 
Herman Konstantin Uddström, 
Martin Wirkki.
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Institutets afgångsdiplom har i år tilldelats:
Axel Gustaf Estlander,
Bror Harald Herlin,
Artur Axel Käpy.
Karl Hjalmar Alfred Henholm,
Johan Alfred Sandholm,
Johan Emil Sarlin,
Karl "Wilhelm Senwall,
Evert Wilhelm Skogström,
Karl Gunnar Stenberg,
Einar Stråhlman.

Eleven :
Herman Konstantin Uddström,

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

Eleverna:
Johan Albert Collin,
Fredrik Bror Karl Forsström,
Uno Donner,
Adolf Einar Frosterus,
Viktor Alexander Gröndahl,
Hugo Fredrik Lilius,
Torsten Gustaf Nyman,
Rudolf Rafael Rönnholm ooh 
Otto Wilhelm Stenroos,
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h vilka under detta läseår varit inskrifna i institu
tets högsta årskurs och således haft utsigt att vid 
detta tillfälle varda från läroverket dimitterade hafva 
ej fullständigt afslutat den i årets program före- 
skrifna lärokursen, och derför icke ännu kunnat er
hålla dimissionsbetyg. I enlighet med föreskriften 
i institutets stadgar har lärarekollegium medgifvit 
dem rättighet att i början af nästkommande höstter
min efter undergången godkännande profiling undfå 
afgångsbetyg från institutet.

Enligt uppgifter hemtade ur elevernas vid in
trädet aflemnade prestbetyg voro af dem födda:

i Nylands län .........  70
„ Åbo och B:borgs „ .......... 40
„ Tavastehus „ ............ 26
„ Wiborgs „   22
„ Kuopio „   22
„ Uleåborgs „   15
„ Wasa „   12
„ S:t Michels „ ............ 4
„ Kyssland............................ 7
„ Sverige.............................. 2

S:ma 220

31,8 3 % 
18,18 „ 
11,82 „ 
10,o o „ 
10, oo „ 
6,82 „ 
5,4 5 „ 
1,82 „ 
3,18 „ 

0,90 » 
100,00 %

Och voro af dessa söner till:
Civila tjenstemän ............................................... 67.
Handlande och fabrikanter................................ 43.
Handtverkare...................................................... 42.
Godsegare............................................................ 30.



Prester • • • 
Sjöfarande 
Militärer •

....... 16.

............. 12.

....... IO.
S:ma 220.
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Under senast förlidna sommar hafva elever till 
ett antal af 110 sökt och funnit sysselsättning vid 
särskilda slag af företag och yrken, nemligen:

Såsom ingeniörelever.........................................  24
„ landtmäterielever..................................... 38
„ elever vid mekan. verkstäder................ 19
„ „ „ andra fabriker....................... 14
„ „ på ångfartyg ............................... 3
„ biträden vid geolog, undersökningar • • • • 2
„ arbetsledare i Ryssland .......................... 2
„ „ vid jordbruk ...................... 1
„ ritare vid arkitekturbyrå................  7

S:ma 110.

Stipendier och understöd, uppgående till ett 
sammani agdt belopp af 4,578 mark, hafva under året 
tilldelats följande elever:

Palménska stipendiet:
1897 Okt. 9. Eleven Einar Stråhlman ¡Tmf. 437: 50.
1898 April 20. „ J. A. Sand

holm ............... 218: 75
„ „ Eleven A. O. H.

Wesén............. 218:75 „ 437:50.
Summa 875: —
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Cygnæuska stipendiet:
1898 April 20. Eleven Einar Stråhlman !mf 115:50. 

„ „ „К. Gr. Stenberg „ 115:50.
Summa 231: —

Òfverstyrelsens för landmäteriet understöd åt medel
lösa landtmäterielever:

1897 Dec. 7.
П 99

99 99

99 99

99 99

1898 Maj 9.

Eleven J. E. Martikainen 200 —
„ E. Schroeder• • • 200 —
„ W. Stenroos • • • 99 200 .---

V. Svaetichin • • • 91 200 —
„ M. Wirkki....... 99 200 —

S:ma 3mf 1000 —
Enahanda belopp åt samma

elever......................  &m/ 1000: —
Summa Smf 2000: —

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

1898 Maj 31. S. Eklund...................... 50: —
n » H. K. Uddström........... 50: —
99 99 E. J. Wasström........... „ 50: —
99 9) B. H. Herlin................. „ 50: —

Summa 200: —
Universitetets sti})endier :

1897 Dec. 6. Hedmanskt stip. eleven
Gr. W. Boering......... Smf 520: —

1898 Maj 8. D:o d:o d:o n 520: —
1897 Dec. 9. 5 Skarpskyttebat. stip.

eleven J. F. Selin ■ • • 116: —
1898 Maj 9. D:o d:o d:o « 116: —

Summa 9щ: 1272: —
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Hälsoförhållanden.

Hälsotillståndet ibland institutets elever liar 
under det förflutna året varit tillfredsställande. För
summelser från föreläsningar och öfningar till följd 
af sjukdomar hafva endast undantagsvis kommit 
till anmälan.

Disciplin.
Mot elevernas uppförande inom läroanstalten 

har skäl till anmärkningar icke förekommit.

Samlingarna.

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

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

af Statsarkivarien, Doktorn Л. Hausen diverse 
publikationer.

af Bröder Nobel i S:t Petersburg en profkol- 
lektion af naftaprodukter från Baku.
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Af Ingeniören G. E. Berggren i Helsingfors 
en kollektion radiatorer och radiator-elementdelar.

Ekonomien.
Jemlikt bref från Handels- och Industri-Expe

ditionen af den 22 Juli 1897 har Kejserliga Senaten 
samma dag bifallit till Indutristyrelsens framställ
ning om utbetalande ur institutets skolkassa af 1400 
mark åt arkitekten O. Törnqvist för uppgjorda rit
ningar till om- och tillbyggnad af polytekniska in
stitutets Kemiska laboratorium.

Den 2 September 1897 har Hans Kejserliga 
Majestät beviljat 167,000 mark till uppförande af 
en byggnad för nytt kemiskt laboratorium och ut
förande af nödiga ändringar i det nuvarande labora
toriets lokal.

Den 23 September 1897 han Hans Kejserliga 
Majestät biviljat ett tillskott af 2500 mark i det å 
institutets stat upptagna anslag till reseunderstöd 
åt institutets lärare.

Den 16 Oktober 1897 har Handels- och Industri- 
Expeditionen tillåtit att 600 mark odisponerade me
del af de för en lärare i elektroteknik och tillfälliga 
biträdande lärare i andra ämnen upptagna anslag 
må användas till inköp af elektroteknisk undervis- 
ningsmaterial.

Den 18 November 1897 har Kejserliga Senaten 
beviljat ett tillskottsanslag af 400 mark för aflö- 
nande af en assistent åt läraren i deskriptiv geometri.

Den 3 Februari 1898 kar Kejserliga Senaten 
beviljat ett anslag af 2000 mark såsom tillskott till



15

det å institutets stat upptagna anslag till modeller 
och planschverk, att under innevarande år användas 
för anskaffande af de oumbärligaste nyare tidskrif
ter för arkitektur-afdelningen vid institutet.

Utöfver det å stat uppförda anslaget för ved 
och ljus har Kejserliga Senaten den 3 Februari 1898 
beviljat en summa af 3,353 mk 90 penni till betäk- 
kande af en till detta belopp uppgående brist i be
rörda anslag, hvilken brist till följd af otillräcklig
heten af det ordinarie anslaget för ändamålet, upp
kommit under år 1897.

Helsingfors den 31 Maj 1898.

Æ Qoist.

Helsingfors, J. Simelii ariv. boktryckeri aktiebolag, 1898.
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för Ingeniörväsende . . . i 63 3 gg 41 25 15 51 — 54 e e 22,20 28 19 66 — 40 26 3,550 9 Tid-

„ Maskinbyggnad . . . i 55 3 58 41 17 — 22 36 — 39 7 12 21,19 27 18 58 — 40 18 3,440 10 skrifter
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