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Helsingfors 1930, Fr enckel lska Tryckeri Akti ebolaget.

Skolans läroplan har under det gångna arbetsåret utvidgats
såtillvida, att en ny fackavdelning fogats till den konstindustri
ella skolan. Textilundervisningen, som förut bildat en underav
delning i avdelningen för mönsterteckning, utbröts nämligen vid
läroårets ingång till en självständig avdelning för textilkonst
med särskild läroplan. Dagskolans avdelningar äro sålunda nu
till antalet nio. Den nya avdelningens ändamål är självfallet
icke att utbilda allsidigt skolade yrkesväverskor, utan ligger
huvudvikten vid textilkompositionen, till vilken textilöv
ningarna jämte fackritning m. m. fogats, i främsta rummet för
att eleverna måtte vinna kännedom om olika vävnadstekniker,
en kännedom som är nödvändig på det intentionerna skola
kunna utformas och utvecklas i överensstämmelse med tekniska
betingelser.
I kursen för ornamentskulptörer och modellörer och motsva

rande dagavdelning samt i kursen för litografer har yrkeslära
införts med skulptören Emil Filen som lärare för modellörerna
medan träskulptörerna erhållit sin undervisning i ämnet i sam
band med läraren Hannes Siikanens yrkesläroundervisning för
möbelsnickare. Som lärare i yrkeslära för litografer har anställts
litografen Paul Jefimow.

Med senaste läroårs utgång avgick på grund av hög ålder
fröken Ellen Borenius från sin lärarbefattning i porslinsmålning,
vilken hon omhänderhaft ända sedan 1901 med skicklighet och
outtröttlig självuppoffring. Talrika äro de elever, som under
årens lopp av henne erhållit sin undervisning och kunna bära
vittne om det intresse och den samvetsgrannhet, varmed hon
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omfattat sitt arbete. - Skolans ledning har lyckats att för
denna undervisning anställa fru Greta-Lisa Jäderholm-Snellman
fäst vid Arabia, varigenom en eftersträvansvärd kontakt med
denna vår förnämsta porslinsfabrik kunnat inledas, en kontakt
som med tiden kan väntas bliva ytterligare befäst och utvecklad.
För de grafiska aftonkursernas behov anskaffades vid läro

årets början en ny tryckpress, och till kursen för litografer har
under vårterminen inköpts en offsetpress, båda utgörande värde
fulla tillskott till dessa kursers verkstadsutrustning.
Under det läroår som nu avslutas har skolan genom dödsfall

drabbats av talrika och tunga förluster. På hösten avled Konst
flitföreningens mångårige ordförande och skolans av föreningen
valda inspektor professor Armas Lindgren. Ar 1902 anställdes
prof. Lindgren som lärare och konstnärlig ledare vid skolan,
vid vilken dubbla befattning han kvarstod till år 1912. Denna
tid hade en genomgripande betydelse för skolans utveckling i
det att den nuvarande dagavdelningen, dens. k. konstindustriella
skolan, då utbröts till ett självständigt helt för sig och utforma
des i huvudsak enligt Lindgrens förslag. Hans insats som lärare
och människa var av oskattbart värde. Bliven sedermera ord
förande i Konstflitföreningen och inspektor för skolan lade han
städse i dagen ett livligt intresse för denna anstalts vidare ut
byggande enligt nyare tiders krav. -Till den bortgångnes minne
har Konstflitföreningen stiftat en stipendiefond bärande namnet
Armas Lindgrens minnesfond.

Senare på hösten avled lärarinnan fröken Lilli Törnudd,
som från år 1918 omhänderhaft undervisningen i metodik, öv
ningsklasserna m. m. i avdelningen för utbildning av tecknings
lärare. Fröken Törnudd var en för sitt fack synnerligen intres
serad lärarkraft, med ett ungdomligt livligt intellekt, ända till
det sista, trots tilltagande ohälsa, riktande sin undervisning
med nya impulser.
Under julferierna avled läraren i gravering L. Nordlund, en

av våra främsta yrkesmän på detta område, verksam i skolan
sedan 1927, och kort därefter ing. Paul Simberg, under ett års
tid lärare i yrkeslära för konstsmeder och metalldrivare. Till
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de bortgångna hör jämväl Alfred Granith, sedan 1905 under
tvenne perioder lärare i bokföring, vilken befattning han
skötte med samvetsgrannhet och skicklighet.
Ytterligare bortrycktes i april läraren i keramik, professor

A. W. Finch, som redan år 1902 här begynte sin lärarverksam
het. Prof. Finch var en konstnär av betydande mått icke minst
inom den keramiska branschen och samtidigt en ovanligt vin
~ande kulturpräglad personlighet och en skicklig lärare, vars
mflytande på vårt konstindustriella liv måste skattas högt.
I sina bästa år drabbades slutligen av döden vår måhända

främsta grafiska konstnär läraren Toivo Vikstedt, denna hjärte
~~rma ~änniska och framstående lärare. Skolans avdelning
for grafis~ konst, vari han - efter att därförinnan sedan 1921
ha undervisat huvudsakligast i teckning efter levande modell -
i fyra års tid varit den ledande kraften, har genom detta döds
fall åsamkats en förlust, som icke blir lätt att ersätta.
Även bland skolans betjänte har döden gjort sin skörd. Ef

ter ett mångårigt, plikttroget och av mödor fyllt arbete bortgick
på vårterminen vaktmästarinnan fröken Lydia Kristiansson,
uppskattad både av lärare och elever.
Icke mindre än åtta personer, vilkas verksamhet på olika sätt

varit anknuten till skolan, ha sålunda bortryckts av döden, och
det är med tungt sinne dessa knappa och torftiga minnesord
nedskrivits i berättelsen över det gångna arbetsåret.



EN FYRTIOÅRIG HEDRANDE
LÄRARGÄRNING

På r8oo-talet stod träskulpturen hos oss på en relativt blyg
sam ståndpunkt. Antalet utövande träskulptörer var litet, för
mågan begränsad och utbildningsmöjligheterna inom detta
fack ytterst knappt tillgodosedda, måhända främst på grund av
bristen på grundligt utbildade lärarkrafter. För åstadkommande
av bättre förhållanden härutinnan vidtog år 1890 Centralsko

.lans dåvarande ledning åtgärder för anskaffande av en kompe
tent lärare och riktade därvid sina blickar mot Österrike, där
sedan gammalt träskulpturen omhuldats och vunnit högsta an
seende. Genom förmedling av lärare vid Konstindustriskolan
i Wien erhölls anvisning på en ung man, vilken som elev ingi
vit de allra bästa löften och med anmärkningsvärd heder absol
verat skolan.

Denne unge man var Johann Friedl.
Nödiga förhandlingar inleddes, och de avlöpte även med

lycklig utgång. Johann Friedl flyttade sina bopålar från det
soliga och blomstrande Österrike upp till vår fattiga nord och
begynte sin verksamhet som lärare i träskulptur, stenskulptur
och modellering vid Centralskolan för konstflit fylld av sprud
lande arbetslust och önskan att skänka sina elever det allra
bästa.
Det var sannolikt ett mycket trögt material han hade att

arbeta med. Vad visste vi här om under århundraden sovrad
£ormkultur, vad hade vi väl sett av allt det sydeuropeerna re
dan från unga år insupa i bloden av stil och skönhet. Och vad
kunde väl stort åstadkommas under sådana förhållanden! Men
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Johann Friedl gav ej tappt, och hans arbete blev ej heller utan
frukt. Tillströmningen av elever var synnerligen livlig, och
med ungdomlig iver och seg energi bearbetade han dem, trots
säkerligen många och svåra besvikelser.
Detta hände sålunda för 40 år sedan. - Under denna tid har

Johann Friedl nått fram till sin ålders höst, och när han blickar
tillbaka på de förflutna åren skola vi hoppas, att han mindre
erinrar sig de motgångar han kanske rönt i detta karga land
med dess strävhet i natur och lynnen, men desto mera allt det
goda han uträttat. Må han erinra sig alla de modellörer och
skulptörer i sten och trä, som. hos honom erhållit sin grundliga
undervisning och som sedan hedrat sin lärare genom en värdefull
verksamhet som konsthantverkare eller konstnärer. Må han
också erinra sig allt det vackra han åstadkommit som skicklig
renoverare av våra kyrkors fornminnen i form av altarskåp och
mycket annat, vilket -utom den manuella färdigheten -ford
rat djupa insikter och levande intresse och vilket allt han be
sitter i högre grad än någon annan.

Med obruten arbetsförmåga står Johann Friedl ännu på sin
lärarpost, ett föredöme i kunnighet, grundlighet, fl~t och ihär
dighet. - Må honom ännu länge förunnas krafter att arbeta
och verka i vår skola och med sin vackra konst gagna det land,
som väl numera blivit honom hemvant och kärt.
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LARARE

REKTOR
Arkitekt Werner von Essen.

KONSTNARLIG LEDARE
Arkitekt Rafael Blomstedt.

INSPEKTION
Som av konstflitföreningen utsedd inspektor för skolan har ända

till sin död på höstterminen fungerat professor Armas Lindgren.
Posten tillsvidare obesatt.

Välskr. .i. metodik o. övningskl.
Frihandsteckning o. perspektiv

lära.
Modellering o. yrkeslära för mo-

dellörer.
Keramik o. etsning.
Modellering, sten- o. träskulpt.

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

Porslinsmålning.
Materiallära för dekor. mål.
Yrkesräkning på finska.
Teckning eft. lev. modell.
Kromolitografi.
Litografisk tryckning.
Yrkeslära o. -ekonomi för metall
driv. o. smed. (vårterm.).

Fackritn. för bokförgyllare o.
frih. teckning.

Plastisk anatomi.
Byggnads- o. linjalritning.
Gravering (höstterm.).
Textning o. sättn. för typogr.

Metalldrivning, konstsmide och
fackritn.

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

Textilövn. j. fackritn. o. yrkeslära.
Konsthistoria.
Textning o. merkantil litografi.
Kalkylat. j. tarifflära f. typogr.
Teckn. und. metod., övn.kl. o.
handarb.j. kompos. (vårterm.).

E. Filen, skulptör .

A. W. Finch, keramist .
]. Friedl, skulptör .
V. Hamara, konstsm. o. metall-
drivare .

M. Holmberg, fil. magister .
G. Hongell, dek. målare .
K. A. Horma, folkskollärare .
C. Jansson, verkmästare .
P. Jefimow, litograf .
G.-L. J äderholm-Snellman, konst-
närinna .

]. Järvelä, mål. mäst .
0. Lappalainen, folkskollärare ..
A. Lauren, konstnär .
E. Lindholm, kromolitograf .
A. Lindström, litogr. tryckare ..
S. A. Louekari, ingenjör .

H. Malin, dekor. mål. o. konst--
ind. teckn .

V. Malmberg, skulptör ..
T. Montell, arkitekt .
L. Nordlund, gravör .
A. Nuora, faktor .
F. Nykänen, konstsmed o. metall-
drivare .

D. von Essen, fru .
W. von Essen, arkitekt .

B. Närhi, tekn. lärare .
Y. Ollila, konstnär .
G. Paaer, reklamtecknare .

H. Potila, textilartist .
E. Richter, fil. magister .
J. Rignell, litograf .
1

E. Rissanen, faktor .
A. L. Saalas, teckn. lärare .

";

Bokföring.
Textning.
Färglära j. tryckning.
Formlära o. kompos. ritning.
Kompositionsritn., möbelritn. o.
heraldik.

Projektionsritning.
Yrkes- och dekorationsmålning.
Frihandsteckning.
Stillära.
Yrkeslära o. -ekonomi för metall
drivare o. smeder (höstterm.).

DIREKTION
Som Centralskolans för Konstflit direktion fungerar en av Konst

flitföreningen tillsatt skolnämnd, vars medlemmar under läroåret,
förutom rektor och konstnärliga ledaren, varit överarkitekten M.
Schjerfbeck, ordförande, samt fil. doktor]. Ailio, direktör 5. Vuorio
och typografen K. F. Hellgren.

M. Ahola, bokförare .
T. Ahrenberg, ritl. o. kartogr. .
A. Alen, typograf .
R. Blomstedt, arkitekt .
A. Brummer, konstind. tecknare

G. Cajanus, arkitekt .
G. Eklund, dek. målare. . .
0. Elenius, konstind. tecknare ..
K. Englund, arkitekt .
S. Englund, ingenjör .



10

M. Schjerfbeck, arkitekt
H. Siikanen, slöjdlärare
K. Siikanen, slöjdlärare

~- A. Stenberg, bokbindare .
M. Strömsten, folkskollär. .
L. Sundqvist, gravör .
A. Tynell folkskollärare .
L. Törnudd, lärarinna .

T. Vikstedt, konstind. tecknare
]. Viksten, ingenjör .
V. Vuorio, faktor .

Frihands- o. ornamentteckning.
Snickeriövn. o. yrkeslära I.
Fackritn. o. yrkeslära II för

snickare.
Bokmarmorering o. guldsnitt.
Modersmålet (svenska).
Gravering (vårterm.).
Modersmålet (finska).
Teckn. und. metod., övn.kl. o.

handarb. j. kompos. (höstterm.).
Grafisk kompositionsritning.
Yrkeslära II för typografer.
Fackritn. o. sättning samt (höst-
term.) typogr. för graf. konstn.
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LAROARET
Höstterminen började den 16 september och slutade den 21 de

cember. Vårterminen började den 13 januari och slutade den 19 maj.

INTRADESFORDRINGAR
Allm. yrkesskolan: Genomgången folkskolkurs eller motsvarande

kunskaper.
Konstindustriella skolan: Fyllda 17 år, genomgången folkskolkurs

eller motsvarande kunskaper samt en månads prov i teckning, kom-
positionsritning m. m. . .

Av inträdessökande till avd. för teckningslärarntbildning: Betyg
över kurs motsvarande nästsista klassen i till Universitetet ledande
skola. Provtid som ovan.

DONATIONER OCH GAVOR
Av Helsingfors Hantverks- och Fabriksförening har s~olan för u~

givning av elevstipendier erhållit 400 mk samt av Heimbergers sti
pendie/ond 600 mk.

Av räntemedlen ur K. H. Renlunds stipendie- och premie/ond för
hantverks- och fabriksarbetare har skolan av drätselkammaren för
år 1930 erhållit Fmk 750: - för utgivning av understöd åt förtjänta
elever i skolans aftonavdelning.
En f. d. keramikelev har skänkt 250 mk. för utgivning av belönin

gar åt förtjänta keramikelever, och tvenne för metalldrivninge1:
intresserade personer ha donerat 400 mk till belöningar åt elever 1

sistnämnda läroämne.
Frenckellska Tryckeri A. B. har skänkt omslagspapperet till denna

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

BIBLIOTEKET
Bibliotekarie arkitekt Rafael Blomstedt. Amanuens fröken]. Böhm

Biblioteket och läsesalen, tillgängliga såväl för allmänheten som
för skolans 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 öv

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

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



UNDERVISNINGS PLAN
I.

ALLMANNA YRKESSKOLAN.
FÖR KONSTINDUSTRIELLA YRKEN

(Huvudsakl. aftonundervisning)

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

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

sammans ro tim. i veckan.
Valbara ämnen: frihandsteckning (extra timmar), välskrivning,

textning och byggnadsritning samt efter prövning modellering och
kompositionsritning.

2 klassen: Frihandsteckning, projektionsritning, valbara ämnen.
Tillsammans 12 tim. i veckan.

Valbara ämnen: desamma som på r kl. samt perspektivlära, stil
lära och modellering. Dessutom efter prövning trä- och stenskulptur
samt keramik och porslinsmålning för elever, som fått undervisning
i kompositionsritning.

3 klassen: Frihandsteckning, modersmålet, bokföring (vårterm.)
valbara ämnen. Tillsammanshöstterm. ro, vårterm. 12 tim. i veckan.,

Valbara ämnen desamma som på r och 2 klassen.

II. KURS FOR ORNAMENTSKULPTÖRER
OCH MODELLÖRER

I klassen: Frihandsteckning, modellering och skulptur, projek
tionsritning, yrkesräkning. Tillsammans 12 tim. i veckan.
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2 klassen: Frihandsteckning, byggnadsritning, yrkeslära, modelle
ring och skulptur samt modersmålet. Tillsammans stenskulptörer
12, övriga II tim. i veckan.
3 klassen: Modellering och skulptur, stillära, bokföring (vårt.).

Tillsammans höstt. ro, vårt. 12 tim. i veckan.
Gravstenshuggare erhålla undervisn. i textning.
Frivilligt ämne: kompositionsritning.

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

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

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

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

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

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

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

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

tryckning och yrkeslära.

V. KURS FÖR BOKBINDARE (utlärda)
Som huvudämne väljes antingen marmorering eller handförgyll

ning varjämte för erhållande av dimission guldsnittsövningar böra
tagas på någondera klassen.
I klassen: Marmorering eller handförgyllning jämte fackritning.

Tillsammans 6 tim. i veckan (med guldsnittsövn. 9 tirn.).
2 klassen: Samma läroplan som på r kl.
Frivilliga ämnen: grafisk stillära j. teckning samt kompositions

ritning.
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VI. KURS FOR DEKORATIONSMALARE
I klassen: Frihandsteckning, yrkesräkning, yrkesmålning, text

ning. Tillsammans 12 tim. i veckan.
2 klassen: Frihandsteckning, perspektivlära, yrkesmålning, deko

rationsmålning, textning, modersmålet, stillära, materiallära. Till
sammans 23 tim. i veckan.
J klassen: Frihandsteckning, yrkesmålning, dekorationsmålning,

teckning efter levande modell, modellering, bokföring (vårt.). Till
sammans höstt. 24, vårt. 26 tim. i veckan.

A kl. z o. 3 delvis förrniddagsundervisning.
Frivilligt ämne: kompositionsritning.

VII. KURS FOR TRYCKARE (utlärda)
I klassen: Teoretisk färglära, tryckning, grafisk färglära, grafisk

stillära j. teckning, yrkeslära. Tillsammans 7 tim. i veckan.
2 klassen: Tryckning, kalkylation j. tarifflära, yrkeslära. Till

sammans 9 tim. i veckan.

VIII. KURS FOR SÄTTARE (utlärda)
I klassen: Grafisk stillära j. teckning, textning, sättning, teoretisk

färglära. Tillsammans 8 tim. i veckan.
2 klassen: Fackritning, sättning, kalkylation j. tarifflära. Till

sammans 8 tim. i veckan.
Frivilliga ämnen på vardera kl.: yrkeslära och kompositionsritning.

IX. KURS FÖR KONSTSMEDER OCH
METALLDRIVARE

I klassen: Frihandsteckning, yrkesräkning, smide och drivning,
fackritning (för smeder), modellering (för metalldrivare). Tillsam
mans 12 tim. i veckan.

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

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

Guldsmeder och gravörer erhålla undervisning i guldsmide och
gravering samt utbyta fackritning mot frihandsteckning och text
ning.

[
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J klassen: Smide och drivning, modellering, stillära, fackritning,
yrkeslära och -ekonomi, Tillsammans 14 tim. i veckan.

Längre komna elever undervisas i kompositionsritning i samband
med fackritning och yrkesövningar.

II.

KONSTINDUSTRIELLA SKOLANS
UNDERVISNINGSPLAN*)

(Såväl förmiddags- som aftonundervisning)

A. AVDELNING FÖR MONSTERTECKNING
I årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, frihands

teckning, projektionsritning, modellering, konsthistoria, stillära,
textning, valbara ämnen. Tillsammans 41 tim. i veckan.

Valbara ämnen: porslinsmålning samt skulptur och modellering.
2 årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, frihands

teckning, modellering, konsthistoria, stillära, formlära, perspektiv
lära, teckning efter levande modell, textning, heraldik, valbara äm
nen. Tillsammans 45 tim. i veckan.

Valbara ämnen: samma som på l årsk. samt efter prövning kera
mik och grafisk komposition.

3 årskursen: Kompositionsritning, modellering, teckning efter le
vande modell, textning, bokföring (höstt.), valbara ämnen. Tillsam
mans höstt. 36, vårt 34 tim. i veckan.

Valbara ämnen: samma som på z årsk.

B. AVDELNING FOR.MOBELTECKNING
I årskursen: Kompositionsritning, möbelritning, frihandsteck

ning, fackritning, textning, modellering, träskulptur, projektions
ritning, perspektivlära, konsthistoria, stillära, byggnadsritning. Till
sammans 44 tim. i veckan.

2 årskursen: Kompositionsritning, möbelritning, frihandsteckning,
textning, fackritning, modellering, träskulptur, konsthistoria, stil
lära, byggnadsritning, formlära. Tillsammans 45 tim. i veckan.

*) Det stora timantalet i vissa övningsämnen beror på, ~tt _eleverna
ålagts arbete även utöver de tider, då läraren har undervisningsskyl-
dighet. .
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3 årskursen: Kompositionsritning, möbelritning, fackritning, trä
skulptur, byggnadsritning, yrkeslära, bokföring (höstt.). Tillsam
mans höstt. 40, vårt. 38 tim. i veckan.

Till fackritningen har anknutits verkstadsbesök.

C. AVDELNING FÖR DEKORATIONS
MÅLNING

I årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, frihands
teckning, yrkesmålning, modellering, projektionsritning, textning,
konsthistoria, stillära. Tillsammans 41 tim. i veckan.

2 årskursen: Kompositionsritning, frihands- och ornamentteck
ning, dekorationsmålning, materiallära, modellering, textning, pers
pektivlära, konsthistoria, stillära, formlära, teckning efter levande
modell. Tillsammans 46 tim. i veckan.
3 årskursen: Kompositionsritning, frihands- och ornamentteck

ning, dekorationsmålning, textning, teckning efter levande modell,
bokföring (höstt.). Tillsammans höstt. 40, vårt. 38 tim. i veckan.
Frivilliga ämnen: textning samt trä- eller stenskulptur på alla

årskurserna.

D. AVDELNING FÖR SKULPTUR OCH
MODELLERING

I årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, frihands
teckning, skulptur och modellering, konsthistoria, stillära, projek
tionsritning. Tillsammans 39 tim. i veckan.

2 årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, skulptur och
modellering, konsthistoria, stillära, perspektivlära, formlära, teck
ning efter levande modell, yrkeslära. Tillsammans 42 tim. i veckan.
3 å_rskursen: Kompositionsritning, skulptur och modellering,

teckning efter levande modell, bokföring (höstt.). Tillsammans
höstt. 38, vårt. 36 tim. i veckan.
Frivilligt ämne: keramik, efter prövning, på alla årskurserna.

E. AVDELNING FÖR KERAMIK
Ker am i k e 11 er pors 1 i ns 111 å 1 n i n g huvudämne.

I årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, frihands
teckning, keramik (för keramister), porslinsmålning (för porsl. må
lare), modellering, konsthistoria, stillära, projektionsritning. Till
sammans 40 tim. i veckan.
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2 årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, frihands -
teckning, keramik (för kerarnister), porslinmålning (för pors!. må
lare), modellering, konsthistoria, stillära, perspektivlära, formlära.
Tillsammans 41 tim. i veckan.

3 årskursen: Kompositionsritning, keramik (för keramister), pors
linsmålning (för porsl. målare), modellering, teckning efter levande
modell, bokföring (höstt.). Tillsammans höstt. 38, vårt .. 36 tim. i
veckan.
Frivilligt ämne: porslinsmålning (för keramister) och keramik

(för porslinsmålare).

F. AVDELNING FÖR KONSTSMIDE OCH
METALLDRIVNING

r årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, frihands
teckning, smide och drivning, konsthistoria, fackritning, stillära,
projektionsritning, modellering. Tillsammans 42 tim. i veckan.

2 årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, frihands
teckning, smide och drivning, konsthistoria, stillära, fackritning,
formlära, modellering. Tillsammans 43 tim. i veckan.

3 årskursen: Kompositionsritning, smide och drivning j. yrkes
lära, modellering, fackritning, bokföring (höstt.). Tillsammans
höstt. 39, vårt. 37 tim. i veckan.

G. AVDELNING FÖR UTBILDNING AV
TECKNINGSLARARE

r årskursen: Frihandsteckning, ornamentteckning, kompositions
ritning, perspektivlära (indir.), projektionsritning, stillära, konst
historia, modellering, teckning efter levande modell, teckningsunderv.
metodik (vårterm.). Tillsammans 36 tim. i veckan höstterm., 38 vår
term.

2 årskursen: Frihandsteckning, ornamentteckning, kompositions
ritning, teckning efter levande modell, modellering, perspektivlära
(dir.), formlära, stillära, konsthistoria, välskrivning j. metodik, plas
tisk anatomi, teckningsundervisn. metodik, övningsklasser (teckn.),
handarbete j. kompos. Tillsammans 43 tim. i veckan.
, 3 årskursen: Frihandsteckning, ornamentteckning, kompositions
ritning, teckn. efter levande modell, modellering, textning, bygg
nads- o. linjalritning, välskrivningsövningsklasser. Tillsammans
33 tim. i veckan.
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A avd. för mönsterteckning ...................... II elever
B )) )) möbelteckning ........................ 15 ))

C )) )) dekorationsmålning .................... 8 ))

D )) )) skulptur. o. modellering ............... 4 ))

E )) )) keramik .............................. 5 ))

F )) )) konstsmide 0. metalldrivning .......... 5 ))

G )) )) utbildning av teckningslärare .......... 40 ))

H )) )) grafisk konst ......................... 27 ))

I )) )) textilkonst ........................... 14 ))

Summa 129 elever

II. KONSTINDUSTRIELLA SKOLAN

II4 elever
16 >)

41 ))

26 >)

24 ))

51 ))

12 ))

25 ))

41 ))

350 elever

Allmän kurs .
Kurs för ornamentskulptörer och modellörer .

>> >> möbelsnickare .
>> >> litografer .
>> >> bokbindare .
>> >> dekorationsmålare .
>> >> tryckare .
>> >> sättare .
>> >> konstsmeder och metalldrivare .______;..._

Summa

ELEVFREKVENSEN

I. ALLMÄNNA YRKESSKOLAN FÖR
KONSTINDUSTRIELLA YRKEN

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

I. AVDELNING FÖR TEXTILKONST
I årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, frihands

teckning, projektionsritning, konsthistoria, stillära, textilövningar,
yrkes- o. materiallära j. fackritning. Tillsammans 40 tim. i veckan.

2 årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, frihands
teckning, konsthistoria, stillära, formlära, teckn. eft. lev. modell,
textning, textilövningar, yrkes- o. mater. lära j. fackritning. Till
sammans 43 tim. i veckan.

3 årskursen: Kompositionsritning, teckn. eft. lev. modell, text
ning, textilövningar, yrkes- o. mater. lära j. fackritning, bokföring
(hästterm.). Tillsammans hästterm. 40, vårterm. 38 tim. i veckan.

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

teckning, grafisk komposition, projektionsritning, konsthistoria, stil
lära, teckning efter levande modell, textning. Tillsammans 40 tim.
i veckan.

2 årskursen: Kompositionsritning, frihandsteckning, ornament
teckning, grafisk komposition, konsthistoria, stillära, formlära, graf.
stillära j. teckning, perspektivlära, teckning efter levande modell,
textning, plastisk anatomi, heraldik, typografi (hästterm). Tillsam
mans hästterm. 43, vårt. 42 tim. i veckan.
3 årskursen: Frihandsteckning, ornamentteckning, grafisk kom

position, teckn. efter levande modell, textning, typografi (höstterm.),
litografi, etsning, bokföring (hästterm.). Tillsammans höstterm. 43,
vårterm. 39 tim. i veckan.

Elevantalet i hela skolan 479 elever



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

Undervisningsämnen I Måndag I
Tisdag

I
Onsdag I Torsdag I

Fredag
I
Lördag

Bokförgylln. j. fackritn............ - - 6-9 em. - 6-9 em. -
Bokföring ........................ - - - 7-9 em. - -
Byggnads- och linjalritning ......... - 6-8 em. 7-9 em. - 6-8 em. 7-9 em.
Dekorationsmålning ............... - - - - 8-12 fm. 9-12 fm.

)) ............... - - - - 1-3 em. 1-4 em.
Etsningsövningar ................. - ro-12 fm. - - - -
Fackr. f. metalldriv. och smeder .... 7-9 em. - - - - 5-7 em.
Fackritning för snickare .......... 7-9 em. - - - 5-9 em. 2-4 >)

>> >> sättare j. sättn.övn. 6-9 )) - - 6-8 em. - -
Formlära . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 5-6 )) - -
Frihands- och omamentteckning .... 9--10 fm. 9-10fm. 9-10 fm. 9-lO fm. 9-10 fm. 9-ro fm.

)) )) >) .... - - 3-4 em. 3-4 em. 3-4 em. -
Frihandsteckning .................. 10-12 fm. ro-12 fm. 10-12 fm. ro-12 fm 10-12 fm. 10-12 fm.

)) ................. 6-8 em. 6-8 em. 7-9 em. 6-8 em. 6-8 em. 5-7 em.

I
Färf~ära för typ_o~rafer (teor.) .. .- ... - - - 6-8 )) - -
Gra isk komposition .............. r-3 em. - r-4 em. - 1-3 em. 8-Il fm.
Grafisk stillära j. teckning ........ 7-9 em. - - - - -
Gravering f. guldsmeder ........... - 6-9 em. - - - -
Guldsnittsövningar f. bokbind...... 6-9 em. - - - - -
Handarb. j. kompos. för teckn.lär... 10-12 fm. - - - - -
Heraldik ......................... 3-4 em. - - - - -
Kalkylation j. tarifflära för typografer - 6-9 em. - - - -
Keramik ......................... 6-9 em. 1-4 >) 6-9 em. 1-4 em. 5-8 em. -
Kompositionsritning (allin. yrk. skol.) - - 6-8 )) - 6--8 )) 5-7 em.

>) konstind. skol. I .. - - 10-12 fm. 8-ll fm. 8-II fm. 8-ll fm.
)) )) )) II .. 8-ro fm. 8-10 fm, 8-IO )) 10-12 )) - -

Konsthistoria .................... 5-7 em. - - - - -
Konstsmide och metalldrivning .... 1-3 )) 1-3 em. - - - -

)) )) )) .... 6-9 )) 5-9 )) 5-9 em. 6-9 em. 6--9 em. -
Litografiövningar ................. - 6-8 )) I - 6-9 >) 6--9 em. -
Marmorering för bokbind. . . . . . . . . - 6-9 )) - 6-9 )) - -
Materiallära för dek.mål. ........... - 7-8 ))

I
- - - -

Metalldrivning, se konstsmide. IModellering, se skulptur o. mod.

N>
0

Modersmålet
Möbelritning

i} .. . •. . . .•.•. . . . . . . . . . .
Perspektivlära (indirekt) .

>> (direkt) .
Plastisk anatomi .
Pors1insmålning . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

)) .
Projektionsritning .

)) .
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 .
>) .

>> jämte sättning .
Tryckning j. färgl. £. typografer .
Träskulptur, se skulptur.
Typogr.övn. H-avd. (höstt.) .
Välskrivning .

>> j. metodik . . . . . . . . . . ..
Yrkeslära för modellörer och träskulpt.
Yrkeslära för litografer · .

» >> snickare . . . . . . . . . . . . .
>> kurs VII och VIII .
>> >> IX .

Yrkesmålning .
Yrkesräkning .
Ovningsklasser (teckn.) .

(välskrivn.) .

ro-12 frn. 18-12 fm.
5-7 em.

r-3 em. 1-3 em. .
5-7 em.
-

I
-

I
- r-2 em.

2-4 em. I - - - -
9-12 fm. 9-12 fm.
- 1-3 em.

8-lO fm. - - -
1-3 em. I 1-3 em. 7-9 em. - - 5-7 em.
1-3 >> l-3 >> 1-3 )) 1-3 em. 1-3 em. 1-3 ))

6-8 )) 5-9 )) 6-8 )) 6--8 )) 5-9 >) 6-8 >)

5-9 )) - 5-9 ))

5-6 >)
13-;- ))

- 5-6 ))

3-4 em. -
- - 8-9 £111 . I 3-4 em.

8-10fm. ro-12 fm. -
1-3 em. I - 1-3 em. 1-3 em.

5-9 em. 5-7 )) - - I 5-7 em.
- 5-7 em.

1-2 em. - 5-7 em.
9-12fm. - -

r-4 em. I 1-4 em. r-3 em. - I 1-~ em.
- - 1-3 em.

5-9 em. 6-8 em. 6-8 em. [ 7-9 em.
6-7 em. 6-9 )) - -
6-9 )) 7-9 em. - 7-9 em.

ro-12 fm. - - - I - I 5-6 em.
- 6-8 em.

ro-12 fm. -
-

I
- 5-6 em.

8-9 >) - -
6-7 em. - 5-6 em.

8-9 >) - -
- 5-7 em.

5-9 em. I - I - I 5-9 em. - I N>-6-8 em.16-8 >>
12-~em. I 5-6 )) I - I 8-9 fm.
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TAVLINGAR OCH STUDIEBESOK
Under läroåret ha följande tävlingar anordnats i konstindustriella

skolan:
I samband med I årskursens kompositionsritning har - förutom

talrika timtävlingar - nedannämnda hemtävlingar förekommit:
Motiv svarvade leksaker; I pr. erhöll Maifa Heikinheimo, II pr. Ma
rina Sventorzetsky och III pr. Pentti Mela. -Motiv balettinscenering;
I pr. erhöll Dora [ung, II pr. Maija Heikinheimo och III pr. Kaf
Franck. -Motiv träleksaker; I pr. erhöll Maija Heikinheimo, II pr.
Dora Jung och III pr. Marina Sventorzetsky. - Motiv slädrya; I pr.
erhöll Aune Siimes, II pr. Varma Juntta och III pr. Maija Heikin
heimo.
I anslutning till möbelkompositionen ha tävlingar med följande

motiv anordnats: Inredning av en läkares mottagningsrum; I pr. till
föll Gunnel Gustafsson, II pr. Kaf Franck samt III pr. Lisa Söderström
och Maija Heikinheimo. - Inredning av sovrum; I pr. erhöll Gunnel
Gustafsson, II pr. Maija Heikinheimo och III pr. Eva Andersson.

Som pris i ovannämnda tävlingar har utgivits studielitteratur.
På II och III årskurserna har anordnats tävlan om förslag till

skylt och firmamärke för Finlands Möbelhandlarförbund. Prisen ut
föllo: I pr. 500 mk Gunnel Gustafsson, II pr. 275 mk var Onni Sau
vala och Kaarlo Wirkki. Härjämte inlöstes förslag uppgjorda av
Linnea Raif, Tellervo Paasio, Eva Andersson, Uuno Hamnell och
Kaarlo Wirkki.
Tävlan om reklamteckningar för D. Winter & C:o 0.-Y. I pr. 500

mk erhöll Sven Back, II pr. 400 mk Th. Hansen; III pr. 300 mk
Hanna-Greta Nordqvist. Dessutom inlöstes förslag uppgjorda av
Anton Bengtson 200 mk; Hanna-Greta Nordqvist, 100 mk och Onni
Ofa, 100 mk.
Tävlan om färgläggning av agentskylt för Öms. Livförsäkringsbolaget

Suomi: I pr. 300 mk erhöll Th. Hansen, II pr 200 mk Marga Hertell
och III pr. 100 mk. Brita Mether.
I samband med den grafiska kompositionsundervisningen ha före

kommit tävlingar innefattande teckningar med givna motiv. I den
första tävlingen (kolteckning) tillföllo I och III pr. Kylli Koski och
II pr. Ilona Hohenthal, medan i den andra tävlingen (tuschteckning)
I pr. tilldelades Kylli Koski, II pr. Onni Ofa och III pr. Ilona Ho
henihal. Prisen bestodo av studielitteratur. I tävlan om förslag till
plakat för Faktorförbundet gavs I pr. 350 mk åt Theodor Hansen,
II pr. 250 mk åt Sven Back och III pr. 200 mk åt Onni Oja.
I anslutning till teckning efter levande modell anordnades på vår

terminen en tävlan med motiv: talare och folkförsamling. Utförande:
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kritteckning i en färg. I pr. 150 mk erhöll Pentti Mela, II pr. 100 mk
Kurt Matilainen, III pr. 75 mk Kylli Koski och IV pr. 50 mk Erkki
Tanttu.
Förutom i dessa av skolan anordnade tävlingar ha flere av konst

industriella skolans elever med framgång deltagit i allmänna, utom
skolan utlysta tävlingar. Så hemfördes av skolans elever första och
andra prisen i en av Tammerfors Tapetfabriks A. B. utlyst tävlan
för åstadkommande av nya tapetmönster. Desslikes erövrades ett
första pris av en av skolans elever i en av Finska Handarbetets Vän
ner anordnad mönstertävlan m. m.
Härjämte ha av elever utförts en rad beställningar som ingått

från utomstående firmor och privatpersoner.
Under läroårets lopp ha skolans fackavdelningar och kurser, led

sagade dels av lärare och dels av representanter för respektive in
rättningars ledning besökt fabriker, skolor, museer och utställningar,
varvid demonstrationsföredrag hållits.

Den 21 maj avreste ett sextiotal elever ledsagade av lärare till
konstindustriutställningen i Stockholm, därifrån de återkomma
den 28 maj. För ändamålet hade erhållits ett 9,000 marks un
derstöd ur statsmedel, vartill Korstflitföreningen ytterligare gav
3,000 mark.

UTDIMITTERADE ELEVER
I. Allmänna yrkesskolan för konstindustriella yrken.

Allmänna kursen: Oiva Hurme, Rakel Kanerva, Aili Lehikoinen,
Rose Malk, Yrjö Matilainen, Mary Mattsson, Greta Sittnikoff och
Nellie Sföberg.
Kursen för möbelsnickare: Väinö Kurikka, Jalmari Romo, Wäinö

Ruuskanen och Veikko Virta.
Kursen för litografer: Maunu Häkkinen, Sulo Koskinen och Kerttu

Öhman.
Kursen för bokbindare: Erik Söderholm och Aarne Vallin.
Kursen för dekorationsmålare: Eero Nurmela och Jalmari Nygren.
Kursen för tryckare: Toivo Kataja och Hannes Kock. ·
Kursen för sättare: Lars Granbohm, Olavi Lastikka, Onni Luoto,

Franz Mirsch, August Nyström, Tyyne Salonen, Emil Sföblom,Wäinö
Stenman, Yrjö Terenius och Toivo Vuori.
.Kursen för konstsmeder och metalldrivare: Ahti Karlsson, Uuno

Okkonen, "Kosti Pesonen, Arnold Simpanen, Arvo Taxell, Erkki Werho
och Jouko Vuorioirta.
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II. Konstindustriella skolan.
Avd. för mönsterteckning: Kerttu Suvanto och Kyllikki Tappura.
Avd. för möbelteckning: Linnea Raif och Kaarlo Virkki.
Avd. för dekorationsmålning: Edmund Bade, Valentina Modig,

Onni Oia och Olavi Sauuola.
Avd. för konstsmide och metalldrivning: Robert Arpa och Mary

Örnhjelm.
Avd. för utbildning av teckningslärare: Lisa Dickoff, Siimes Heinä

mäki, Lauri Hämäläinen, Alli Koskinen, Tuulikki Luukka (höstterm.)
Josef Monulkin, Kurt Matilainen, Valma Vuorela och Hilpi Wäi
sänen.
Avd. för grafisk konst: Anton Bengtsson, Brita Jung, Hanna-Greta

Nordqvist och Lauri Reunanen.
Avd. för textilkonst: Marcella Catani, Kirsti Forsberg, Lisa Lind

fors och Göta Strascheffski.

UNDERSTÖD OCH BELÖNINGAR
Ur räntemedlen från K. H. Renlunds stipendie- och premiefond

för hantverks- och fabriksarbetare har för träget arbete i yrket samt
framsteg i skolans läroämnen utdelats premier om 375 mk åt Ahti
Karlsson och Tauno Räsänen.
Helsingfors Hantverks- och Fabriksförenings stipendiemedel ha för

delats så, att eleven Vilho Puhfo erhållit 250 och AlvarMellin 150 mk.
Heimbergers stipendiemedel ha fördelats så, att eleverna Sulo

Koskinen och Uno Okkonen vardera erhållit 300 mk.
Tvenne av metalldrivning intresserade personer ha donerat 400

mk att fördelas i tvenne belöningar för framsteg i metalldrivning,
varvid Gudrun Zilliacus erhöll 300 mk. och Monica Tammelander
100 mk.
En f. d. keramikelev har likaså donerat till belöningar åt keramik

elever 250 mk., varav Mirjam Stäuber tilldelats 150 mk och Tamara
Lauren IOO mk.

Som understöd för· elevernas färd till konstindustriutställningen i
Stockholm 21-28 maj anslog konstflitföreningen av sina dispositions
medel 3,000 mk.

Ytterligare gåvos ur föreningens dispositionsmedel följande be
löningar för flit och framsteg: 300 mk Veikko Koski; 250 mk Anton
Bengtsson och Toivo Kataja; 200 mk Robert Arpa, Marcella Catani,
Kirsti Forsberg, Lars Granbohm, Arvi Haring, Lauri Hämäläinen,
Brita Jung, Olavi Lastikka, Lisa Lindfors, Josef Manulkin, Kurt
Matilainen, Hanna-Greta Nordqvist, Eero Nurmela, Onni Oia, Lauri
Reunanen, Olavi Sauvola, Kerttu Suvanto, Kyllikki Tappura, Yrjö
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Terenius, Tauno Thure och Kaarlo Virkki; 150 mk Gunnel Gustafs
son, Georg Grönvall, Suuna Hagman, Uuno Hamnell, AarneHeikkinen,
Oiva Hurme, Maunu Häkkinen, Väinö Jäppinen, Herman Keski
Karhu, Kalle Kivimäki, Väinö Koivunen, Lauri Kunelius, Väinö
Kurikka, Aukusti Kuusela, Eino Kämäräinen, Aili Lehikoinen, Ahti
Lilfa, Otto Louhelainen, Onni Luoto, Mary Mattsson, Vilho Nygren,
Toivo Pitkänen, Linnea Raif, Jalmari Romo, Doris Rönnqvist, Nellie
Sjöberg, Arvi Sneck, Väinö Stenman, Vivi Vestergren, Jouko Vuori
virta, Kerttu Öhman och Mary Örnhjelm; roa mk Ragnhild Alhainen,
Viking Andersson, Sven Back, Edmund Bade, Eva Bförkbom, Irene
Butusoff, Yrjö Halme, Theodor Hansen, Aune Hedman-Helle, Maija
Heikinheimo, Arvo Heinonen, Veikko Hurri, Väinö Jokiranta, Rakel
Kanerva, Hannes Kock, Toivo Koponen, Kylli Koski, Jalo Koskinen,
Valdemar Kuusikko, ValdemarMulmberg, BritaMether, FranzMirsch,
Maria Murenia, Wäinö Ruuskanen, Unto Sievä, Arnold Simpanen,
Greta Sittnikow, Marina Sventorzetsky, Erik Söderholm, Martti Sö
derström, Monica Tammelander, Arvo Taxell, Yrjö Terho, Jalmar
Tuominen och Aarne Vallin.

Helsingfors i maj 1930.
Werner von Essen.

,_."
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