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Helsingfors 1931, Frenckel lska Tryckeri Aktiebolaget.

Arbetet i Centralskolan har under det gångna läroåret förlöpt en
ligt samma grunder som föregående år. Bland de mindre betydande
förändringar, som vidtagits i läroplanen, må nämnas, att i avdelnin
gen för möbeltecknare antalet timmar i vissa fackundervisningen
mera direkte gagnande läroämnen något ökats. Detta har kunnat
ske genom att träskulptursövningarna, som förut varit obligatoriska,
förvandlats till frivilliga. Åtgärden har varit så mycket mera motive
rad som det redan länge visat sig, att eleverna icke förmått tillgodo
göra sig undervisningen i träskulptur i sådan grad, att arbetsresul
tatet skulle motsvarat det därför anslagna timantalet. Då icke desto
mindre helst någon övning och insikt i träskulptur måste anses ligga
möbeltecknarens utbildning mycket nära är det önskvärt, att till
fället till erhållande av undervisning häri icke skall fullständigt för
summas, synnerligast icke av dem, som äga fallenhet åt detta håll.
Även beträffande konsthistorian, som hittills varit obligatoriskt

tentamensämne i samtliga fackavdelningar i konstindustriella skolan,
vidtogs förändringar med ingången av läroåret så till vida, att inom
de fackavdelningar, där egentlig kunskap i detta ämne är av mindre
vikt, endast åhörande av föreläsningarna numera erfordras, medan
i avd. för utbildning av teckningslärare och avd. för grafisk konst
konsthistorian även framgent måste tenteras. Atgärden betingades
delvis av skolledningens strävan att icke alltför mycket betunga ele
verna med tentamina i slutet på läroåret, då andra viktiga arbeten
och prov föreligga.
Till följd av de under läroåret 1929-30 inträffade dödsfallen inom

lärarkåren uppstodo särskilda vakanser. En sådan var lärartjänsten
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i keramikundervisning, vilken besattes med keramisten Elsa Elenius,
redan i slutet av senaste vårtermin efter prof. Finchs bortgång vi
karierande i detta ämne. En annan var lärartjänsten i grafisk kom
position efter konstnären Toivo Vikstedt. Till lärare häri anställde
skolans ledning grafikern Germund Paaer, som redan förut var fäst
vid skolan som lärare.

Elevantalet i den högre dagavdelningen, som år för år vuxit, upp
visade efter slutförd intagning senaste höst icke mindre än 140 ele
ver mot ror och rr8 de två närmast föregående åren. Så glädjande
än denna omständighet måste anses vara betraktad som uttryck
för ett stigande intresse för konstindustriell utbildning, är det dock
oavvisligt, att en alltför stor procent av elevkåren, kanske främst i
skolans första årskurs, utgöres av konstnärligt svaga element, som
hellre borde söka sig in på andra banor.· Den korta provtiden på höst
terminen medger icke en tillräckligt sträng utgallring och borde,
om. därav beroende praktiska omständigheter, lokal- och lärarfrågor
m. m., kunde ordnas, förlängas till att omfatta hela höstterminen.
En ytterligare utgallring av dessa element måste, så länge förhållan
dena icke kunna på nyssantytt sätt. ordnas, ske i samband med vits
ordsgivningen vid läroårets slut, varför vid fråga· om uppflyttning

till högre årskurs en rätt sträng måttstock är nödvändig.
I samband härmed kan nämnas, att på grund av det växande elev

antalet det varit nödvändigt anställa ytterligare en lärare i frihands
teckning ävensom en assistent i kompositionsritning.

Behovet av reformer bl. a. beträffande utrustningen av skolans
arbetssalar och verkstäder med tidsenliga anordningar och redskap
har av skolans ledning, i den mån medel härför kunnat uppbringas,
successivt tillgodosetts under de gångna åren. Dock återstår givetvis
ännu mycket att göra förrän detta behov något så när tillfredsställts.
Frågan sammanhänger intimt med skolans utrymmesfråga, i det att
de nu disponerade lokaliteterna icke tillåta genomgripande reformer
varken i detta eller andra avseenden. Och en radikal lösning av lokal
frågan inom närmaste framtid måste återigen på grund av nuvarande
ekonomiska förhållanden anses utesluten. Skolan får därför nöja
sig med att än så länge s. a. s. styckevis komplettera där krav när-
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mast göra sig gällande. Ett sådant krav har redan länge förelegat
inom keramikundervisningen, som varit nödd att arbeta med rättså
otidsenliga redskap, i trots av vilka dock beaktansvärda resultat
ernåtts. Modärnare anordningar både för drejning och bränning äro
högeligen önskvärda, och har skolans ledning även vänt sig till ort
som vederbör för erhållande av nödiga anslagsmedel till detta ända
mål. Denna frågas positiva avgörande blir emellertid med all sanno
likhet beroende av huru snart det rådande depressionsläget kommer
att förbättras.
Ett annat krav; som även det redan länge pockatpå uppmärksam

het, är anskaffandet av en modell- och materialiesamling, som genom
allehanda prov på konstindustriella och konsthantverkliga modeller,
stoffer, tekniker o. _s. v. avser att göra, eleverna bättre förtrogna
närmast med de inom olika branscher förekommande teknikerna
och normalformerna. Nyttan av en sådan provkollektion är uppen
bar för undervisningen, och skolans ledning har även under detta
läroår tagit ett första betydande steg till dess anskaffande.

Slutligen må med tillfredsställelse annoteras, att särskilda firmor
utlyst tävlingar för eleverna i skolans dagavdelning för olika ändamål,
och att resultaten av dem, enligt dessa firmors egna uttalanden, ut-

- fallit väl. Bland annat donerade Arabia porslinsfabrik, som visat
ett intresse för skolan, för vilket vi ha skäl att känna oss tacksamma,
r,ooo mark att utdelas som pris åt elever i porslinsmålning i en tävlan
innefattande förslag till dekorering av lämpliga turistföremål i porslin.
Delvis omarbetade ha de prisbelönade förslagen redan utförts och
utsänts i marknaden.
Närmare uppgifter om dessa tävlingar ingå på sidan 22.



FEM ÅRTIONDEN SOM LÄRARE.
Nedanstående framsades av rektor vid läroårsavslutningen.

Det är jämnt femtio år sedan Magnus Schjerfbeck, då en ung 21

årig arkitekt med tidigt väckt håg och intresse för konstindustri och
konsthantverk, tillträdde befattningen som lärare i ornamentteck
ning och stillära vid Centralskolan för konstflit, eller Slöjdskolan,
såsom dess dåvarande namn lydde. Under dessa femtio år, som där
efter förflutit, har han träget och trofast verkat i skolan och gjort
det med en skicklighet och framgång, som endast vinnes genom ge
digna insikter och utmärkt lärarförmåga. Det var helt visst en lycka
för den unga och trevande anstalten, att Magnus Schjerfbeck fästes
vid densamma. Den vann i honom icke blott en i bästa mening kul
tiverad och framstående lärarkraft. Den vann därjämte en förmåga
med lugn och klar tankekraft och organisatorisk blick, varav skolan
i framtiden skulle komma att i rikt mått begagna sig. Ty utom att
han verkade som en av anstaltens mest betrodda lärare, knöts han
längre fram vid arbetet för dess utvecklande i egenskap av medlem i
Konstflitföreningens bestyrelse och skolans direktion eller skolnämn
den, där han är mångårig ordförande, och har som sådan haft många
tillfällen att med sitt klara omdöme länka frågornas avgörande i
gynnsam riktning.
För överarkitekt Magnus Schjerfbeck måtte det vara rätt nöjsamt

och fyllt av värdefulla hågkomster att understundom överblicka de
olika skedena av denna vår anstalts liv, som till sin allra största del,
kan man kanske säga, även varit hans. Ty skolan hade ej i så särdeles
många år varit i gång, innan han blev fäst vid den. Visserligen har
överarkitekt Schjerfbecks huvudverksamhet varit förlagd på annat
håll, Överstyrelsen för allmänna byggnaderna, men visst är icke desto
mindre, att ett starkt och levande intresse alltid bundit honom vid
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denna skola och att den alltid varit och fortfarande är honom mycket
kär. Utan .denna kärlek hade heller aldrig det goda och värdefulla
han verkat, kunnat bli en möjlighet.

Vi ha skäl att med beundran och tacksamhet se upp till sådana per
soner som Magnus Schjerfbeck, framsprungna ur en tid, som mera fri
från jäkt och ävlan än vår - en ancien regime om man så vill - var
bättre ägnad att dana dylika kulturpersoner med den speciella sobra
prägel, med den trohet mot åtagna plikter och med den älskvärda
försynthet och balans, som kännetecknar Magnus Schjerfbeck.

Ännu står han ibland oss som lärare, oförtruten och arbetsam.
Ännu drar Konstflitföreningens förvaltningsråd och skolans direk
tion nytta av hans kloka ord och goda vilja att gagna.

Magnus Schjerfbeck!
Tillåt mig att å skolans vägnar försäkra Dig om, att känslor av

tacksamhet och aktning härifrån alltjämt komma att följa Dig åt.
Den höga ålder, som Du så vackert uppbär, kunna vi ej förjaga,
men vi kunna av hjärtat önska, att den må lägga sin hand på Dig så
vänligt och varsamt, som Du förvisso förtjänar för allt, vad Du under
de gångna fem årtiondena offrat för vår skola.
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Arkitekt Werner von Essen.

LÄRARE

REKTOR

KONSTNÄRLIG LEDARE
Arkitekt Rafael Blomstedt.

Konstsmide o. metalldrivn.
Yrkesräkning på svenska.
Dekorationsmålning
Yrkesräkning på finska.
Bokförgylining.
Yrkeslära för litografer.

Välskr. j. metodik o. övningskl.
Frihandsteckning o. perspektivlära.
Modellering o. (höstt.) yrkeslära för
modellörer.

Modellering, sten- o. träskulpt .

Fackritn. för bokförgyllare o. frih.
teckning.

Plastisk anatomi.
Tryckning.
Byggnads- o. linjalritning.
Textning o. sättn. för typogr.

Metalldrivning, konstsmide och
fackritn.

Övningsklasser o. frihandsteckn.
Etsning.
Frihandsteckning.
Textning, grafisk stillära j. teckn.,

graf. kompos. o. frihandsteckn.
Textilövn. j. fackritn. o. yrkeslära_.

· Konsthistoria.
Textning o. merkantil litografi.
Kalkylat. j. tarifflära f. typogr.
Teckn. und. metod., övn.kl. o.
handarb. j. kompos.

Frihands- o. ornamentteckning.
Yrkeslära o. -ekon. för metalldriv.

o. smeder.

D. von Essen, fru .
W. von Essen, arkitekt .
E. Filen, skulptör .

B. Närhi, tekn. lärare .
M. Oinonen, konstnär .

~Y. Ollila, konstnär .
.-" G. Paaer, reklamtecknare .

H. Potila, textilartist .
E. Richter, fil. magister .

<:::,]. Rignell, litograf .
E. Rissanen, faktor .
A. L. Saala's, teckn. lärare .

~M. Schjerfbeck, arkitekt .
L. Seppälä, ingenjör .

V. Malmberg, skulptör .
W. Mikkonen, typograf .

~T. Montell, arkitekt .
A. Nuora, faktor .

~ F. Nykänen, konstsmed o. metall-
drivare .

.-t..]. Friedl, skulptör .
V. Hamara, konstsm. o. metalldri-
vare , .

M. Holmberg, fil. magister .
--C G. Hongell, dek. målare .

K. A. Harma, folkskollärare .
C. Jansson, verkmästare .

=-:..P. Jefimow, litograf .
G.-L. J äderholm-Snellman, konst-
närinna : . . . Porslinsmålning.

J J ·· 1 ·· 01 äst Materiallära för dekor. mål.'. arve a, illlf . ma . . .
0. Lappalainen, folkskollärare '. Yrkesräkning på finska.

""" L), -A. Lauren, konstnär 8,.. Tecknin_g eft. Jev. modell.
b~ E. Lindholm, _kromohtograf . ~K_romoh~ograf1. .

. A. Lindström, litogr. trycka e . . . . Litografisk tryckning .
.._ H. Malin, dekor. mål. o. konstind.

teckn .

Bokföring.
Textning.
Färglära j. tryckning.
Frihandsteckning (höstterm.)
Formlära o. kompos. ritning.
Kompositionsritn., möbelritn. o. he-
raldik.

Projektionsritning.
Yrkes- och dekorationsmålning samt

(vårt.) kompos. ritn.
Keramik.
Frihandsteckning (vårt.).
Stillära.

M. Ahola, bokförare .
T. Ahrenberg, ritl. o. kartogr. .

~ A. Alen, typograf .
A. Blomstedt, arkitekt , .
R. Blomstedt, arkitekt _
A. Brummer, konstind. tecknare ..

G. Cajanus, arkitekt .
~ G. Eklund, dek. målare .

E. Elenius, keramist .
,,,t... A. Elg, arkit .
.,,.... K. Englund, arkit .

INSPEKTION
Som av konstflitföreningen utsedd inspektor för skolan efter avlidne

professor Armas Lindgren har fungerat arkitekten J. S. Siren.

DIREKTION
Som Centralskolans för Konstflit direktion fungerar en av Konst/ lit

föreningen tillsatt skolnämnd, vars medlemmar under läroåret, förutom
rektor och konstnärliga ledaren, varit överarkitekten M. Schjerfbeck, ord
förande, samt fil. doktor J. Ailio, direktör S. Wuorio och typografen K. F.
Hellgren. Den sistnämnde avgick vid utgången av 1930 och ersattes med
redaktören K. Kukkonen.
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H. Siikanen, slöjdlärare
K. Siikanen, slöjdlärare

.,....<'. G. A. Stenberg, bokbindare .
M. Strömsten, folkskollär. .
L. Sundqvist, gravör .
A. Tynell, folkskollärare .
V. Vuorio, faktor .

Snickeriövn. o. yrkeslära I.
Fackritn. o. yrkeslära II för snic-
kare.

Bokmannorering o. guldsnitt.
Modersmålet (svenska).
Gravering.
Modersmålet (finska).
Fackritn., sättn. o. yrkeslära I samt

(höstterm.) typografi för graf.
konstn.
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LÄROARET
Höstterminen började den 15 september och slutade den zo december.

Vårterminen började den 13 januari och slutade den 19 maj.

INTRADESFORDRINGAR
Allm. yrkesskolan: Genomgången folkskolkurs eller motsvarande kun

skaper.
Konstindustriella skolan: Fyllda 17 år, genomgången folkskolkurs eller

motsvarande kunskaper samt en månads prov i teckning, kompositions
ritning m. m.
Av inträdessökande till avd. för teckningslärarutbildning: Betyg över

kurs motsvarande nästsista klassen i till Universitetet ledande skola. Prov
tid som ovan.

Dessutomha fröknarna B. ochK. Luther under en kortare tid biträtt som
lärare i speciella avsnitt av undervisningen i hardarbete jämte komposi
tion för teckningslärarkandidater.

DONATIONER OCH GAVOR
Av Helsingfors Hantverks- och Fabriksförening har skolan för utgivning

av elevstipendier erhållit 400 mk samt av Heimbergers stipendie/ond 600 mk.
Av räntemedlen ur K. H. Renlunds stipendie- och premie/ond för hant

verks- och fabriksarbetare har skolan av drätselkammaren för år 1931 er
hållit Fmk 735: - för utgivning av understöd åt förtjänta elever i skolans
aftonavdelning.
Genom Finska bolaget Fredr . Wagner har som gåva erhållits färger för

bok- och offsettryck, och av firman Otto Baer i Dresden ävenså en kollek
tion tryckfärger.
Weilin & Göös A. B. har donerat papper till de grafiska aftonkurserna.
Frenckellska Trvckeri A. B. har skänkt omslagspapperet till denna års

berättelse.
För alla dessa gåvor frambäres härmed ett varmt tack.

BIBLIOTEKET
Bibliotekarie arkitekt Rafael Blomstedt. Amanuens fröken J. Böhm.

Biblioteket och läsesalen, tillgängliga såväl för allmänheten som för sko
lans elever, ha öppenhållits kl. 12-2 och 7-9 e. m. tisdagar och fredagar,
kl. 7-9 e. m. onsdagar och lördagar samt kl. 5-7 e. m. måndagar och
torsdagar. ·

REKTORSKANSLIET
Kansliet har öppenhållits månd., torsd. o. fred. klo 8-½ 9, tisd. kl.

6-½ 8 och onsd. kl. 7-½ 8 e. m.

SKOLAVGIFTER
I Allm. yrkesskolan: Fmk 50: - för yrkesarbetare, för övriga

elever Frnk roo: - för vardera terminen.
I konstindustriella skolan: Fmk 50: - för yrkesarbetare, för övriga

elever Fmk 300: - för vardera terminen.
Elever, som redan genomgått skolan, men begagnat sig av undervis

ningen i specialämnen i någondera avdelningen, ha erlagt Fmk 50: - om
de varit yrkesmän, övriga elever Frnk 400: -.
Lättnader ha beviljats efter prövning i särskilda fall.



UNDERVISNINGS PLAN
I.

ALLMÄNNA YRKESSKOLAN
FÖR KONSTINDUSTRIELLA YRKEN.

(Huvudsakl. aftonundervisning)

I. ALLMÄN KURS
Avsedd för elever utan yrke eller med konstindustriellt yrke, för vilket.

särskild kurs ej finnes anordnad.
I klassen: Frihandsteckning, yrkesräkning, valbara ämnen. Tillsam

mans IO tim. i veckan.
Valbara ämnen: frihandsteckning (extra timmar), textning och bygg

nadsritning samt efter prövning modellering och kompositionsritning.
2 klassen: Frihandsteckning, projektionsritning, valbara ämnen. Till

sammans 12 tim. i veckan.
Valbara ämnen: desamma som på l k1. samt perspektivlära, stillära

och modellering. Dessutom efter prövning trä- och stenskulptur samt (för
elever, som fått undervisning i kompositionsritning) keramik och porslins
målning.
3 klassen: Frihandsteckning, modersmålet, bokföring (vårterm.), val

bara ämnen. Tillsammans höstterm. IO, vårterm. 12 tim. i veckan.
Valbara ämnen desamma som på l och z klasserna.

II. KURS FOR ORNAMENTSKULPTÖRER OCH
MODELLÖRER

I klassen: Frihandsteckning, modellering och skulptur, projektions
ritning, yrkesräkning. Tillsammans 12 tim. i veckan.

2 klassen: Frihandsteckning, byggnadsritning, yrkeslära, modellering
och skulptur samt (f. stenskulptörer) modersmålet. Tillsammans stenskulp
törer 12, övriga II tim. i veckan.

I
I
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3 klassen: Modellering och skulptur, stillära, bokföring (vårt.) samt
(f. träskulpt. o. modellörer) modersmålet. Tillsammans höstt. IO, vårt.
12 tim. i veckan för stenskulptörer samt höstt. 12, vårt. 14 tim. i veckan
för övriga elever.

Gravstenshuggare erhålla undervisn. i textning.
Frivilligt ämne: kompositionsritning.

III. KURS FOR MOBELSNICKARE
I klassen: Frihandsteckning, yrkesräkning, modersmålet, fackritning,

snickeriövningar. Tillsammans 12 tim. i veckan.
Frivilligt ämne: frihandsteckning (extra timmar).
2 klassen: Snickeriövningar, fackritning, modellering, träskulptur,

projektionsritning, stillära. Tillsammans 14 tim. i veckan.
Frivilligt ämne: kompositionsritning.
3 klassen: Snickeriövningar, fackritning, byggnadsritning (inredning),

modellering, träskulptur, bokföring (vårt.). yrkeslära. Tillsammans höst
term. 12, vårt. 14 tim. i veckan.
Frivilligt ämne: kompositionsritning.

IV. KURS FOR LITOGRAFER
I klassen: Frihandsteckning, yrkesräkning, textning, litografiövningar.

Tillsammans 12 tim. i veckan.
2 klassen: Frihandsteckning, litografiövningar, yrkeslära, modersmålet.

Tillsammans 13 tim. i veckan.
3 klassen: Grafisk stillära j. teckning, perspektivlära, litografiövningar.

Tillsammans 12 tim. i veckan.
Frivilligt ämne: kompositionsritning.
Litografiska tryckare ha erhållit undervisning i yrkesräkning, tryckning

och yrkeslära.

V. KURS FOR BOKBINDARE (utlärda)
Som huvudämne väljes antingen marmorering eller handförgyllning

varjämte för erhållande av dimission guldsnittsövningar böra tagas på nå
gondera klassen.
I klassen: Marmorering eller handförgyllning jämte fackritning. Till

sammans 6.Jim. i veckan (med guldsnittsövn. g tim.)
2 klassen: Samma läroplan som på 1 kl.
Frivilliga ämnen: grafisk stillära j. teckning samt kompositionsritning.
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VI. KURS FÖR DEKORATIONSMALARE
I klassen: Frihandsteckning, yrkesräkning, yrkesmålning, textning.

Tillsammans 12 tim. i veckan .
. 2 kl~sse_n: Frihan_dsteckning, perspektivlära, yrkesmålning, dekora
tionsmålning, textnmg, modersmålet, stillära, materiallära. Tillsammans
23 tim. i veckan .

. 3 klassen: Frihandsteckning, yrkesmålning, dekorationsmålning, teck
rung efterlevandemodell, modellering, bokföring (vårt.). Tillsammans höstt.
24, vårt. 26 tim. i veckan.

A _kl_. ~ o. 3 delvis förmiddagsundervisning.
Frivilligt ämne: kompositionsritning.

VII. KURS FÖR TRYCKARE (utlärda)
.. I ~lassen: . Teoretisk färglära, tryckning, grafisk färglära, grafisk stil
Iara J. teckrung, yrkeslära. Tillsammans 7 tim. i veckan.
2_ kla~sen: Tryckning, kalkylation j. tarifflära, yrkeslära. Tillsammans

9 tim. 1 veckan.

VIII. KURS FÖR SÄTTARE (utlärda)
.. I ~lassen.: Grafisk stillära j. teckning, textning, sättning, teoretisk
farglara. Tillsammans 8 tim. i veckan.

2 klassen: Fackritning, sättning, kalkylation j. tarifflära. Tillsammans
8 tim. i veckan.
Frivilliga ämn<;n på vardera kl.: yrkeslära och kompositionsritning.

IX. KURS FÖR KONSTSMEDER OCH
METALLDRIVARE

. I. klass~n: Frihandsteckning, yrkesräkning, smide och drivning, fack
ntrung (for smeder), modellering (för metalldrivare). Tillsammans 12 tim.
i veckan.

Guldsmeder och gravörer få på vårterminen utbyta fackritning mot
textning eller modellering.

2 klassen: Frihandsteckning, smide och drivning; fackritning, mo
dersmålet, modellering. Tillsammans 14 tim. i veckan.

Guldsmeder och gravörer utbyta fackritning mot textning eller model
lering.
.. 3 klassen: Smi~e o~h drivning, modellering, stillära, fackritning, yrkes
lara och -ekonorm. Tillsammans 14 tim. i veckan.

Ang. guldsmeder och gravörer se anm. för 2 kl.
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II.
KONSTINDUSTRIELLA SKOLANS

UNDERVISNINGSPLAN *)
(Såväl förmiddags- som aftonundervisning)

A. AVDELNING FÖR MÖNSTERTECKNING
I årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, frihandsteckning,

projektionsritning, modellering, konsthistoria, stillära, textning, valbara
ämnen. Tillsammans 41 tim. i veckan.
Valbara ämnen: keramik samt skulptur och modellering.
2 årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, frihandsteckning,

modellering, konsthistoria, stillära, formlära, perspektivlära, teckning
efter levande modell, textning, heraldik, valbara ämnen. Tillsammans
45 tim. i veckan.

Valbara ämnen: samma som på l årsk. samt efter prövning grafisk kom-
position och porslinsmålning.
3 årskursen: Kompositionsritning, modellering, teckning efter levande

modell, textning, bokföring (höstt.), konsthistoria, valbara ämnen. Till
sammans höstt. 38, vårt 36 tim. i veckan.
Valbara ämnen: samma som på 2 årsk.

B. AVDELNING FÖR MÖBELTECKNING
I årskursen: Kompositionsritning, möbelritning, frihandsteckning, fack

ritning, textning, modellering, projektionsritning, perspektivlära, konst
historia, stillära, byggnadsritning. Tillsammans 42 tim. i veckan.

2 årskursen: Kompositionsritning, möbelritning, frihandsteckning, text
ning, fackritning, modellering, konsthistoria, stillära, byggnadsritning,
formlära. Tillsammans 43 tim. i veckan.
3 årskursen: Kompositionsritning, möbelritning, fackritning, bygg

nadsritning, yrkeslära, konsthistoria, bokföring (höstt.). Tillsammans
höstt. 42, vårt. 40 tim. i veckan.
Till fackritningen har anknutits verkstadsbesök.
Frivilligt ämne träskulptur på alla årskurserna.

C. AVDELNING FÖR DEKORATIONSMALNING
I årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, frihandsteck

ning, yrkesmålning, modellering, projektionsritning, textning, konsthis
toria, stillära. Tillsammans 41 tim. i veckan.

' '?"

*) Det stora timantalet i vissa övningsämnen beror på, att eleverna
ålagts arbete även utöver de tider, då läraren har undervisningsskyldighet.
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2 årskursen: Kompositionsritning, frihands- och ornamentteckning,
dekorationsmålning, materiallära, modellering, textning, perspektivlära,
konsthistoria, stillära, formlära, teckning efter levande modell. Tillsam
mans 46 tim. i veckan.
3 årskursen: Kompositionsritning, frihands- och ornamentteckning,

dekorationsmålning, textning, teckning efter levande modell, konsthistoria,
bokföring (höstt.). Tillsammans höstt. 42, vårt. 40 tim. i veckan.
Frivilliga ämnen: textning samt trä- eller stenskulptur på alla årskur

serna.

D. AVDELNING FÖR SKULPTUR OCH
MODELLERING

I årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, frihandsteck
ning, skulptur och modellering, konsthistoria, stillära, projektionsritning.
Tillsammans 41 tim. i veckan. _

2 årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, skulptur och
modellering, konsthistoria, stillära, perspektivlära, formlära, teckning
efter levande modell, yrkeslära. Tillsammans 43 tim. i veckan.
3 årskursen: Kompositionsritning, skulptur och modellering, teckning

efter levande modell, konsthistoria, bokföring (höstt.). Tillsammans höstt.
40, vårt. 38 tim. i veckan.
Frivilligt ämne: keramik, efter prövning på alla årskurserna.

E. AVDELNING FÖR KERAMIK
K e r a m i k e 11 e r p o r s 1 i n s m å 1 n i n g huvudämne.

I årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, frihandsteck
ning, keramik (för keramister), porslinsmålning (för porsl. målare), model
lering, konsthistoria, stillära, projektionsritning. Tillsammans 40 tim. i
veckan.

2 årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, frihandsteck
ning, keramik (för. keramister), porslinsmålning (för porsl. målare),
modellering, konsthistoria, stillära, perspektivlära, formlära. Tillsammans
42 tim. i veckan.
3 årskursen: Kompositionsritning, keramik (för kerarnister), porslins

målning (för porsl. målare), modellering, teckning efter levande modell,
konsthistoria, bokföring (höstt.). Tillsammans höstt. 40, vårt. 38 tim. i
veckan.
Frivilligt ämne: porslinsmålning (för keramister) och keramik (för por

slinsmålare).
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F. AVDELNING FÖR KONSTSMIDE OCH
METALLDRIVNING

I drskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, frihandsteck
ning, smide och drivning, konsthistoria, fackritning, stillära, projektions
ritning, modellering. Tillsammans 42 tirn. i veckan.

2 årskursen: Kompositionsritning, omamentteckning, frihandsteck
ning, smide och drivning, konsthistoria, stillära, fackritning, formlära,
modellering. Tillsammans 43 tim. i veckan.

3 årskursen: Kompositionsritning; smide och drivning j. yrkeslära,
modellering, fackritning, konsthistoria, bokföring (höstt.). Tillsammans
höstt. 41, vårt. 39 tim. i veckan.

G. AVDELNING FÖR UTBILDNING AV
TECKNINGSLÄRARE

I årskursen: Frihandsteckning, ornamentteckning, kompositionsrit
ning, perspektivlära (indir.), projektionsritning, stillära, konsthistoria,
modellering, teckning efter levande modell, teckningsunderv. metodik
(vårterm.). Tillsammans 36 tim. i veckan höstterm., 38 vårterm.

2 årskursen: Frihandsteckning, ornamentteckning, kompositionsrit
ning, teckning efter levande modell, modellering, perspektivlära (dir.),
formlära, stillära, konsthistoria, välskrivning j. metodik, plastisk anatomi,
teckningsundervisn. metodik, övningsklasser (teckn.), handarbete j. kom
pos. Tillsammans 43 tim. i veckan.

3 årskursen: Frihandsteckning, ornamentteckning, kompositionsrit
ning, teckn. efter levande modell, modellering, textning, byggnads- o.
linjalritning, välskrivningsövningsklasser, konsthistoria. Tillsammans 35
tim. i veckan.

H. AVDELNING FÖR GRAFISK KONST
I årskursen: Kompositionsritning, frihandsteckning, ornamentteck

ning, grafisk komposition, projektionsritning, konsthistoria, stillära, teck
ning efter levande modell, textning. Tillsammans 40 tim. i veckan.

2 · årskursen: Kompositionsritning, frihandsteckning, ornamentteck
ning, grafisk komposition, konsthistoria, stillära, formlära, graf. stillära
j. teckning, perspektivlära, teckning efter levande modell, textning, plas
tisk anatomi, heraldik, typografi (höstterm.). Tillsammans höstterm.
43, vårt. 42 tim. i veckan.
• 3 årskursen: Frihandsteckning,. ornamentteckning, grafisk komposition,
teckn. efter' levande modell, textning, typografi (höstterm.), litografi,
konsthistoria, etsning, bokföring (höstterm.). Tillsammans höstterm. 45,
vårterm. 41 tim. i veckan.
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I. AVDELNING FÖR TEXTILKONST

II7 elever
13 ))

35 ))

25 ))

18 ))

41 ))

14 ))

25 ))

50 ))

338 elever

ELEVFREKVENSEN

I. ALLMÄNNA YRKESSKOLAN FÖR
KONSTINDUSTRIELLA YRKEN

Allmän kurs .
Kurs för ornamentskulptörer och modellörer .

>> >> möbelsnickare .
>> >> litografer .
>> >> bokbindare .
>> >> dekorationsmålare .
>> >> tryckare .
>> >> sättare .
>> >> konstsmeder och metalldrivare .-------

Summa

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

I årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, frihandsteck
ning, konsthistoria, textning, stillära, textilövningar, yrkes- o. material
lära j. fackritning. Tillsammans 42 tim. i veckan.

~ årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, frihandsteck
ning, konsthistoria, stillära, formlära, teckn. eft. lev. modell, textning,
textilövningar, yrkes- o. mater. lära j. fackritning. Tillsammans 43 tim.
i veckan.

3 årskursen: Kompositionsritning, teckn. eft. lev. modell, textning,
textilövningar, yrkes- o. mater. lära j. fackritning, konsthistoria, bokföring
(höstterm.). Tillsammans höstterm. 42, vårterm. 40 tim. i veckan.

II. KONSTINDUSTRIELLA SKOLAN
17 elever
20 ))

6 ))

6 ))

5 ))

4 ))

42 ))

26 ))

14 ))

140 elever

för mönsterteckning .
>> möbelteckning .
>> dekorationsmålning .
>> skulptur. o. modellering .
>> keramik .
>> konstsmide o. metalldrivning .
>> utbildning av teckningslärare .
>> grafisk konst .
>> textilkonst .---------Summa

A avd.
B ))

C ))

D ))

E ))

F • ))

G ))

H ))

I ))

Elevantalet i hela skolan 478 elever



Undervisningsämnen

Undervisningen för svenskspråkiga elever har under läroåret meddelats enligt nedanstående tabell:

I Måndag I Tisdag I Onsdag I Torsdag I Fredag I Lördag

t-:,
0

•> •> )) I - I -Frihandsteckning 10-12 fm.. 10-12 frn.
>> • • . • • • . • • • • • • • • • • • 6-8 em. 6-8 em.

Bokförgylln. j. fackritn. . .
Bokföring .

I Byggna~s- och Iif1jalritning .
Dekorationsmålning .

I . . . . . . . . . . . . . . .
Etsningsövningar .
Fackr. f. metalldriv. och smeder .
Fackritning för snickare .

>> >> sättare j. sättn.övn.
Formlära .
Frihands- och omameritteckning .

)) ..
Färglära för typografer (teor.) .
Grafisk komposition .
Grafisk stillära j. teckning .
Gravering f. guldsmeder .
Guldsnittsövningar f. bokbind .
Handarb. j. kompos. för teckn.lär .
Heraldik .
Kalkylation j. tarifflära för typografer
Keramik .
Kompositionsrrtning (allm. yrk. skol.)

>> konstinrl. skol. I ..
>> >> >> II ..

Konsthistoria .
Konstsmide och metalldrivning .

)) )) )) ..
Litografiövningar , .
Marmorering för bokbind. . .
Materiallära för dek. mål. .' .
Metalldrivning, se konstsmide.

7-9 em.
7-9 ))
6-9 ))

9--10 Im.

7-9 em.

1-3 em..
7-9 em.

6-9 em. I
10-12 frn.
3--1,em..

8-10 fm .
.5-7e111.
1-3 >>
6-9 ))

6-8 em.

10-12 fm.

9-10 frn.

6-9 em.

6-9 em.
1-4 ))

8-10 fm.

1-3 em.
5-9 ))
6-8 >)

6-9 >)
7-8 ))

6-9 em.

7-9 em.

9--10 Im.
3-4 em.

10-12 frn.
7-9 em.

1-4 em.

6-,-9 em.
6-8 ))

10-12 frn.
8-10 >)

5-9 em.

7-9 em.

6-8 em.
5-6 ))
9--10 Im.
3-4 em.

10-12 frn.
6-8 em.
7-9 em.
6-8 ))

l-4 em.

8-ll frn.
10-12 >)

I 6-9 em.
6-9 ))

I 6-~ •>

6-9 em.

6-8 em.
8-12 frn.
1-3 em.

6-9 em.

9--10 Im.
3-4 em.

10-12 Im.
6-8 em.

1-3 em.

5-8 em.
6-8 ))
8-ll frn.

6-9 em.
6-9 em.

7-9 em.
9--12 frn.
1-4 em.

5-7 em.
1-4 ))

9--10 frn.

I0-12 fm.

I
8-ll fm.

1-4 em.
5-7 em.
8-II frn.

Modellering, se skulptur o. mod.
Modersmålet .
Möbelritning 10-12 frn. 8-12 fm.

>> • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 1-3 em. 1-3 em.
Perspektivlära (indirekt) . . . . . . . . . . - - / 5-7 em.

>> (direkt) .... _........ - -
Pla_st~sk a:ia~omi . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 2-4 em.
Porslinsmålning .

' - )) .
Proj'ektionsritning I - I - I 8-10 Im.

5-9 em.

2-4 em.

5-.7 em.

t-:,-1-6 em.

5-7 em.

5-6 em.
4-5 em.
5-6 ))

5-7 em.
1-3 ))
6-8 ))

5-2._em. /

8-10 frn. I
1-4 em.

7-9 em.

5-7 em.

5-9 em.

3-4 em.

r-3 em.
6-8 em.

1-3 em.
5--9 ))

1-2 em.

9--12 fm. I 9--12 frn.
1-3 em.

5-6 em.

8-9 em.

1-3 em.

6-8 em.

6-8 em.

1-3 em.
6-8 ))
5-9 ))
5-6 ))
3-4 ))
4-5 ))

r-3 em.

1-3 em.

7-9 em.
1-3
6-8

.5-9 em.
6-8 ))

9--12 frn.
r-4 em. \ 1-4 em ..

6-9 ))
7-9 em.

8-ro fm. I 10-12 fm.
- r-3 em.

5-9 em. 5-7 >>

1-3 em.
l-3 I
5-9 I
5-9 ))

10-12 frn.

8-9 em .

6-8 em.

3-4 em.

5-6 ))
3-4 em.

1-3 em.

1-3 em.
l-3
6-8

6-7 em.
6-9 ))

10-12 fm.

)) ..
Skulptur och modellering .

)) )) )) .
Snickeriövningar . . . . . . . . . . . . . . . . . .
'Stillära (aft.sk.) .

(konstind. skolan) I .
>> >> >> II .

Teckning eft. lev. modell .
)) •))

)) )) )) )) .
Teckningsunderv. metodik I .

•> >> II .
Textilövn. jämte fackritn. o. yrk.lära

)) )) ..
Textning .

I .
•> jämte sättning .

Tryckning j. färgl. f. typografer .
Träskulptur, se skulptur.
Typogr.övn. H-avd. (höstt.)
Välskrivning j. metodik
Yrkeslära för modellörer (höstt.) .
Yrkeslära för litografer .' .

>> >> snickare o. träsk. . .
>> kurs VII och VIII .
>> >> IX .

Yrkesmålning .
Yrkesråkning .
Ovningsklasser (teckn.) .

» (välskrivn.) .
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TÄVLINGAR OCH UPPDRAG AV BESTÄLLARE.
STUDIEBESÖK

Såsom tidigare har även under det nu tilländalupna arbetsåret tävlingar
förekommit bland Centralskolans elever. Till övervägande del ha dessa
tävlingar anordnats på uppdrag av fabriker och firmor, som för ändamålet
ställt nödiga medel till förfogande. Härjämte har en del direkta beställ
ningar utan tävlan kommit till utförande. Med synnerlig tillfredsställelse
antecknar skolans ledning förekomsten av dessa tävlingar och uppdrag,
vilka ådagalägga, att förtroendet för skolans arbete är statt i stadig till-
växt. ·
Följande tävlingar ha anordnats:

På uppdrag av Sarvis 0. Y. en tävlan för åstadkommande av nya mo
deller för bordslampor. Prisen utföllo på följande sätt: I p. 500 mark
Kaj Franck; II p. 400 mk Erkki Siitonen; III p. 300 mk. Dora Jung och
IV p. 200 mk. Kaj Franck varjämte förslag a mo mk inlöstes av Paavo
Rekola (2 st.), Kaj Franck, Lisbeth von Essen, Maija Heikinheimo, Åke
Ruuth, Dora Jung och Gunnar Nylander.
På uppdrag av Suomen Tupakka 0. Y. tävlan för åstadkommande av

etikett för cigarettask och firmamärke. Prisen utföllo på följande sätt:
I p. 500 mk Toivo Uhrman; II p. 400 mk Kylli Koski; III p. 300 mk. Kylli
Koski; IV p. 200 mk TheodorHansen och V p. roo mk Elli Vihantola. Här
jämte inlöstes a 75 mk förslag uppgjorda av Maija Heikinheimo, Pentti
Mela och Usko Ta,kinen.
På uppdrag av 5. 0. K. (Suomen Osuuskauppojen Keskus R. L.) tävlan

för åstadkommande av reklamplakat för trenne av centrallagets produk
tionsgrenar. Prisen utföllo på följande sätt:

Plakat för the: Ip. 300 mk Usko Taskinen; II p. 200 mk. Kerstin Ahl-
bom; försl~g inlöstes a mo mk av Göran Englund o_ch Eeva Saurio. .
Plakat för borstbinderi: Ip. 300 mk Usko Taskinen; II p. 200 mk Lis

beth von Essen; inlöstes för mo mk förslag av Göran Englund.
Plakat för syatelier: Ip. 300 mk. EvaReinius; II p. 200 mk. Kaj Franck;

inl. a mo mk förslag av Usko Taskinen och Kylli Koski.
På uppdrag av 'Yrkesskoll ärarnas i Finland Förening en tävlan för åstad

kommande av föreningsmärke. I p. 150 mk erhöll Taju Sallinen; II p.
75 mk Usko Taskinen och III p. 50 mk Gretel Lindberg.
Arabia A. B. donerade Fmk r.ooo: - att utdelas som pris åt elever i

porslinsmålning i en tävlan innefattande förslag till dekorering av en serie
lämpliga turistföremål i porslin. Följande elever erhöllo pris: Ip. 400 mk
Irene Butusoff; IIp. 300 mkMirjam Stäuber; III p. 200 mk Mirjam Stauber;
IV p..mo mk Aune Siimes.
Beställningar ha utförts för följande firmor och inrättningar: Hemslöjds
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A. B. Pirtti ritningar till mattor och möbeltyger; Helsingfors Handarbets
skola ritningar till vävnader och sömnadsarbeten; Sandudd Fabriks A. B.
och Tammerfors Tapetfabriks A. B. mönster till tapeter och S. 0. K. rit
ningar till confityrförpackningar samt härutöver märken för särskilda
firmor och sammanslutningar.
Sedvanliga tävlingar ha dessutom av särskilda lärare anordnats bland

eleverna, varvid prisen bekostats ur skolans för ändamålet anslagna medel.
Sålunda anordnades i samband med kompositionsritningen i dagavdelnin
gens I årskurs tvenne kompositionstävlingar av vilka den första gällde
förslag till rya. Ip. erhöll Tapio Tapiovaara, II p. Erkki Andersen och IIIp.
Kissi Stenberg. - Den andra tävlingen gällde en balettscens modell. I p.
erhöll Erkki Siitonen, II p. Göran Englund, III p. Kissi Stenberg och ytter
ligare ett III p. Gunnar Nylander.
För eleverna i avd. för möbelteckning anordnades en tävlan innefattande

förslag till inredning av hem för en självförsörjande kvinna. I p. erhöll Erkki
Siitonen, II p. Eva Andersson, ett III p. Eeva Kolsi och ett annat III p.
Kaj Franck. Vidare förekom i samma avdelning en tävlan om förslag
till klubbstolsbord. I p. erhöll därvid Eva Andersson och III p. Erkki Sii
tonen. Prisen i dessa tävlingar utgjordes av konstindustriell litteratur.
I samband med undervisningen i teckning efter levande modell anordna

des en tävlan med motiv uattenb ärnitu; att utföras som kolteckning. Pri
sen utföllo så att I, II och ett III p. om resp. roo, 75 och 50 mk. till
föllo Pentti Mela samt ytterligare ett III p. 50 mk Veera Vallinheimo.
I II och·III kl. av allm. yrkesskoleavdelningens kurs för dekorationsmå

lare anordnades jämväl en tävlan innefattande förslag till tapetmodeller.
I p. tillföll Holger Manelius, II p. Viking Andersson och III p. Tauno R ä-
sänen, Prisen utgjordes av till branschen hörande litteratur. ·

Bes ök å museer, fabriker m. m.

För Konstindustriella avdelningens elever å I och II årskurserna anord
nades på vårterminen ett besök å Sandudds Tapetfabriks A.B. i Mosa
backa varvid fabrikationen åskådligt demonstrerades av fackmän och
tauetmönsterritningens tekniska förutsättningar klargjordes.
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UTDIMITTERADE ELEVER.
I. Allmänna yrkesskolan för konstindustriella yrken.

Allmänna kursen: Eva Bförkbom och Sigrid Högström.
Kursen för ornamentskulptörer och modellörer: Vilho Puhjo.
Kursen för möbelsnickare: Arvi Haring, Herman Keski-Karhu, Väinö

Nieminen, Toivo Pitkänen, Niilo Rantala och Tauno Thure.
Kursen för litografer: Nils Kadenius, Bernhard Mallenius, Alvar Mellin,

och Vivi Vestergren.
Kursen för bokbindare: Väinö Koivunen, Vieno Kokki, Oiva Merikoski

och Vilho Siik.
Kursen för dekorationsmålare: Viking Andersson, Georg Grönvall, Eino

Hämäläinen, Väinö Jokiranta, Tauno Räsänen och Reino Saxenberg.
Kursen för tryckare: Valdemar Kuusikko, ·Henrik Luostarinen, Väinö

Ruokonen, Paavo Santanen och Yrjö Ylen.
Kursen för sättare: Tauno Asikainen, Aune Hedman-Helle, Emil Hölttä

och Valdemar Malmberg.
Kursen för konstsmeder och metalldrivare: Yrjö Halme, Väinö Jäppinen,

Veikko Koski, Toivo Lahti, Saara Raiskinen, Oiva Siponen och Yrjö Terho.

II. Konstindustriella skolan.
Avd. för mönsterteckning: Irene Butusoff och Maj Forsen.
Avd. för möbelteckning: Eva Andersson, Arvi Nihilä och Lisa Söderström.
Avd. för dekorationsmålning: Marga Hertell.
Avd. för skulptur och modellering: Uuno Hammell.
Avd. för keramik: Mirjam Stauber.
Avd. för konstsmide och metalldrivning: Monica Tammelander.
Avd. för utbildning av teckningslärare: Katri Aura, Sunna Hagman,

Kirsti Immonen, Anna-Lisa Jansan, Salome Konttinen, Göthild Lönnqvist,
Martti Peippo, Veera Vallinheimo, Niina Vanas och Aune Vuorinen.
Avd. för grafisk konst: Kylli Koski och Elli Vihantola.
Avd. för textilkonst: Ragnhild Alhainen, Brita Mether och Jolanda Ra

termann.
rd u}'puic1.15 a.v__ _,. '":c..JJ,vw,,.,.,., ""'~-, iincana rorening en tävlan för åstad

kommande av fore_nmgsmärke. I p. 150 mk erhöll Taju Sallinen; II p.
75 mk _Usko Taskinen och III p. 50 mk Gretel Lindberg.
Arabia A. B. donerade Fmk 1,000: - att utdelas som pris åt elever i

1:'orsli~smålning i en tävlan innefattande förslag till dekorering av en serie
lamph!?_turistföremål i porslin. Följande elever erhöllo nri<:· T n •"" ....,,.
T,.,,__ Räsänen.

Heimbergers stipendiemedel ha fördelats så, att Arvi Haring och Veikko
Koski erhållit vardera 300 mk.
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Helsingfors Hantverks- och Fabrik.sjörenings stipendiemedel ha fördelats
så, att Toivo Koponen och Guri Uttuslien erhållit 200 mk. var.

Av räntemedlen från dir. S. Vuorios stipendiefond gavs 1,600 mk åt
från avd. för keramik utdimitterade eleven Mirjam Stäuber med skyldighet
för stipendiaten att idka till området hörande museistudier hänförande sig
närmast till äldre inhemsk keramik.

Som understöd för en av dagskolans elever föranstaltad studiefärd till
Estland 20-23 maj anslog Konstflitföreningen ur sina dispositionsmedel
2,000 mk.
Ytterligare gåvos ur föreningens dispositionsmedel följande belöningar

för flit och framsteg: 250 mk Herman Keski-Karhu, Göthild Lönnqvist,
Arvi Nihtilä, Tauno Thure och Veera Vallinheimo; 200 mk Viking Anders
son, Georg Grönvall, Väinö Koivunen, Vieno Kokki och Alvar Mellin; 150
mk Ragnhild Alhainen, Eva Andersson, Katri Aura, Eva Bjbrkbom, Verna
Björkman, Irene Butusoff, Nils Emeleus, Maj Forsen, Kaj Franck, Sunna
Hagman, Uuno Hamnell, Aune Hedman-Helle, Maija Heikinheimo, Marga
Hertell, Veikko Hurri, Eino Hämäläinen, Sigrid Högström, Emil Hölttä,
~rsti Immonen, Väinö Jokiranta, Dora Jung, Varma Juntta, Väinö Jäp
pinen, Tyyne Kallio, Heidi Kihlman Salome Konttinen, Kylli Koski, Val
demar Kuusikko, Aino Kärki, Toivo Lahti, Aleksi Laiho, Henrik Luostari
nen, Valdemar Malmberg, Oiva Merikoski, Kalle Nieminen, Väinö Niemi
nen, Kalervo Fasonen, Martti Peippo, Toivo Pitkänen, Vilho Puhfo, Saara
Raiskinen, Niilo Rantala, Karin Rydman, Viktor Rönnberg, Eeva Saurio,
Erkki Siitonen, Lisa Söderström, Monica Tammelander, Yrjö Terho, Niina
Vanas, Åke Wasastjerna, Vivi Vestergren, Elli Vihantola och Aune Vuori
nen; roo mk Eino Ahonen, Eine Enqvist, Lydia Forsell, Yrjö Halme, Inga
Helander, Elis Jahnsson, Uuno Kauppinen, Vilho Kiuru, Teuvo Kylliäi
nen, Jorma Lehto, Ilmari Louhi, John Lundell, Inkeri Makkonen, Bernhard
Mallenius, Brita Mether, Helvi Moisander, Oiva Pesonen, Doris Rönnqvist,
Anton Saarinen, Viljo Savela, Reno Saxenberg, Vilho Siik, Hannes Ström
berg, Paavo Uu_sivirta och Karl Åberg,

Helsingfors i maj 1931.
Werner von Essen.
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