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DET gångna läroåret har präglats av en fortsatt strävan hos
skolans ledning att ytterligare fördjupa och specialisera under

visningen. Sålunda inrättades från höstterrninens början i dag
avdelningen eller den konstindustriella skolan en ny fackavdelning
för grafisk konst med artisten Toivo Vikstedt som lärare i grafisk
komposition. Behovet av utbildade reklamtecknare gör sig nämligen
år ifrån år alitmera gällande, men även inom illustrations- och
bokutstyrselkonsten, vars låga ståndpunkt hos oss framstår i bjärt
dager vid en jämförelse med många andra länder, tillväxer efter
frågan på utbildade förmågor efter hand. Den nyinrättade avdel
ningen avser så!unda ett fylla en icke minst inom fackmannakretsar '
länge erkänd brist. Avdelningen är treårig och skall i anslutning

- till de grafiska kompositionsövningarna innefatta jämväl litografiska
och typografiska yrkesövningar. Läroplanens utformande i detalj
blir beroende av de studier, som med för ändamålet av konstflitiöre
ningen anslagna medel komma att bedrivas utomlands instundande
sommar. Att avdelningen har ett behov att fylla, bevisas även i
sin mån av det rikliga elevtilloppet, vilket dock tyvärr icke befun
nits erbjuda ett tiUräckJig,t väl kvalificerat material. En relativt
sträng utgallring har därför vid uppflyttning till högre årskurs
ansetts nödvändig.
Beträffande skolans dagavdelning är vidare att märka, det utbild

ningskursen för teckningslärare från och med detta läsår förlängts
till treårig med förhöjda infrädestordringar motsvarande nästsista
klassen i till universitetet ledande skola. Även i skolans aitonavdel
njng, den s.k. allmänna yrkesskolan för konstindustriella yrken, ha
särskilda förändringar i läroplanen vidtagits. Sålunda har kw-sen
för bokbindare, vilken tidigare fungerat som lärlingskurs med rätt
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att dessutom emottaga även utlärda bokbindare i bokförgyllnings
övningarna, förvandlats till en ,kurs enbart för de sistnåmnda, medan
staden upprättat en särskild Iårlingskurs i sin allmänna yrkesskola.
Den för utlärda bokbindare avsedda kursen i centralskolan är två
årig och innefattar förutom det gamla läroämnet handlörgyllning
även marmorering som fackämne. Härtill kommer på 2 Jclassen
kalkylation och maskinförgyllning, det sistnämnda läroämnet dock
beroende på, om därför behövlig förgyllningspress med därtill hö
rande material erhålles. fackritning, textning och teckning kvarstå
dessutom fortfarande som obligatoriska ämnen.
De likaledes två-åriga kurserna för utlärda tryckare och sättare

ha jämväl undergått särskilda förändringar i riktning mot större
yrkesteknisk och -teoretisk fördjupning bl. a. genom införande av
föreläsningar i yrkeslära. - Förutom utlärda bokbindare och typo
grafer emottagas til'l hårnämnda trenne aitonkurser även personer,
som absolverat motsvarande fackkurser i Madens lärlingsskola.
Dessa förändringar utgöra närmast resultatet av senaste sommar

hållna sammanträden, till vilka inbjudits fackmän och lärare samt
statens och stadens inspektorer för yrkesundervisningen.
Angående aftonavdelningen återstår att nämna, det kompositions

ritning införts i läroplanen med 6 timmar i veckan, tillsvidare som
valbart läroärnne. Åtgärden avser att vinna ett närmare samband
mellan skolans båda huvudavdelningar genom att medelst nämnda
övningstimmar för begåvade elever underlätta övergång från afton
till dagavdelningen, men innebär därjämte i och för sig ett i konst
nänligt avseende värdefullt tillskott för yrkesarbetet i den förra av
delningen.
Detta läroår är för övrigt anmärkningsvärt så till vida, att

med dess utgång den ända sedan 1896 i centralskolan verkande
kursen för metallarbetare upphör efter att klass för klass enligt
därom gjord överenskommelse ha övergått till stadens allmänna
yrkesskola. Även [ärlingskursen för bokbindare upphör som sådan
av enahanda orsak, likaså kursen för bleek-, plåt- och kopparslagare,
vilka numera få sin konstindustriella utbildning i kursen för metall
drivare och konstsmeder.
Metallarbetarkursen, vilken fungerat som utbildningskurs för

maskinarbetare anställda vid mekaniska verkstäder, var den första
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i centralskolan inrättade fackkursen med obligatorisk läroplan, och
dess alurnmer ha ailtid utgjort en betydande kontingent inom elev
kåren. Med kursens upphörande mister skolan samtidigt tvenne se
dan många år för metallarbetarutbildningen anställda facklära:re,
ingeniörerna Oscar Lönnrot och Hjalmar Renholm, av vilka, den
förre ända sedan 1892 tillhört skolan. Till de aktade lärarna fram
bär skolans ledning ett varmt tack för mångårigt förtjänstfullt arbete.

I avseende å nästa läroår kan nämnas, att ansökan om nödigt
anslag inlämnats till statsrådet för utvidgande av textilundervis
ningen i konstindustriella skolan. Någon ny fristående fackavdel
ning för textilkonst är dock ej avsedd att inrättas, utan kommer
undervisningen såsom förut att anslutas till mönsterteckningsavdel
ningen närmast som en underavdelning till denna. Vidare har an
sökts om anslag för upphyrande av smides- och metalldrivnings
verkstad, enär de lokaliteter skolan nu för- ändamålet förfogar över
icke motsvara den under de senare åren anmärkningsvärt ökade
elevfrekvensen ej heller vad utrustningen beträffar längre kunna
anses tillfredstäHande. I en tidsenligt inredd verkstad skall givet
vis undervisnigen kunna göras långt mera fruktbringande än vad
fallet är i det nurådande knappa utrymmet
Behovet av ökat utrymme för skolan över huvud blir för övrigt

allt mera kännbart. I samband härmed kan nämnas, att konst- och
konstflitföreningarna, understödda av särskilda andra institutioner,
till statsrådet inlämnat anhållan om, att staten måtte i snaraste
framtid å föres,lagen tomt i främre Tölö u,ppföra en museibyggnad
för de i föreningarnas vård varande såm!ingarna av konst- och
konstindustri. Så fort denna brännande fråga lösts, frigöres genom
konstgalleriets bortflyttning en hel del utrymme, som i stället kan
disponeras av de här förlagda skoforna. Huru snart detta kommer
att ske, kan ännu icke förutsägas, men allt talar för, att frågans
slutliga lösning icke rimligtvis länge kan fördröjas.



LÄRARE

REKTOR
Arkitekt Werner von Essen.

KONSTNÄRLIG LEDARE
Arkitekt Rafael Blomstedt.

7

Bokförgyllning.
frihandsteckning.
Bokföring på svenska.
Yrkesräkning på finska.
Teckning eft. lev. modell.

· Litografisk tryckning.
Maskinritn. o. proj. lära på sv.
Dekorationsrnåln. o. fackritning
för bokförgyllare.
Plastisk anatomi.
Byggnads- o. linjalritning
Textning o. sättn. för typogr.
Guldsmide, fackritn. samt yrkes
lära o. -ekonomi för konstsmeder
o. met. drivare.
övningsklasser.
Textning.
Tryckfärgernas kemiska teknologi
(kort föreläsn.serie).
Dekor. målning samt yrkes- o.
ornam. måln.
Maskinritn. o. proj.lära på finska
samt yrkeslära för metallarb.
Konsthistoria.
Textning, välskr. o. merk. lito
grafi.
Kalkylat. j. tarifflära f. typogr.
frihands- o. ornamentteckning.
Prakt. övn. för snick.
fackritn. o. prakt. övn. för snic
kare.
Bokmarmorering.
Modersmålet (svenska).
Modersmålet (finska).
fackritn. samt konstsmide o. met.
drivning.
Teckningsundervisn. metodik.
Grafisk kompositionsritning.

Y rkeslära II för sättare.
Yrkeslära I samt fackritn. o.
sättn. f. typogr.
Tryck. lagstiftn. o. lär!. avtal
(kort föreläsn.serie).

C. ]ansson, verkmästare .
E. Kaalamo, arkitekt · .
E. Kockberg, bokförare .
0. lappalainen, folkskollärare ..
Å. Laurin, artist .
M. Luther, litogr, tryckare .
0. Lönnrot, ingenjör .
H. Malin, dekor. mål. o. konst-

ind. teckn .
V. Malmberg, skulptör .
T. Montell, arkitekt .
A. Nuora, faktor .
f". Nykänen, konstsmed. o. me-

talldrivare .

B. Närhi, tekn. lärare .
0. Paaer, reklamtecknare .
E. Pyhätä, ingeniör .

A. Rapp, artist o. dekor. målare

Hj. Renhalm, ingenjör .

E. Richter, fil. magister .
}. Rignell, litograf .

E. Rissanen, faktor .
M. Schjerfbeck, arkitekt
H. Siikanen, slöjdlärare
K. Siikanen, slöjdlärare

0. A. Stenberg, bokbindare ....
M. Strömsten, folkskollärare ..
A. Tynell, folkskollärare .
P. Tynell, konstsmed .

L. Törnudd, lärarinna .
T. Vikstedt, konstind. tecknare,

artist .
j. Viksten, ingeniör .
,V. Vu~rio, typograf .

A. Äijälä, fil. mag.

Bokföring på finska.
Textning, heraldik o. välskr.
Färglära (teor.).
Textilövningar.
färglära (graf.) j. tryckning.
formlära o. kompos. ritning.
Porslinsmålning.
Kompositionsritning.
frihandst., proj. ritn. o. stillära.
frihandsteckning.
Välskrivning jämte metodik.
frihandsteckning o. perspektiv
lära.
Modellering.
Keramik.
Byggnadsskulptur.
Möbelritning.
Modellering, sten- o. träskulpt.
Kromolitografi.
Yrkesräkning på svenska.
Vrkesräkning på finska.

- INSPEKTION
Som av Konstflitföreningen utsedd inspektor för skolan har fun

gerat professor Armas Lindgren.
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DIREKTION
Som Centralskolans för Konstflit direktion fungerar en av Konst

flitföreningen tillsatt skolnämnd, vars medlemmar under läroåret,
förutom rektor och kostnärliga ledaren, varit 'Överarkitekten M.
Schjerfbeck, ordförande, samt fil. doktor j. Ailio, dekorationsmåla
ren 5. Vuorio och typografen K. F. Hellgren.

M. Ahola, bokförare .
T. Ahrenberg, rit!. o. kartogr ..
A. Alen, typograf .
£. Anttila, textilartist .
B. Blomqvist, övermaskinmästare
R. Blomstedt, arkitekt .
E. Borenius, fröken .
A. Brummer, konstind. tecknare
E. Elenius, konstind. tecknare ..
0. Elenius, konstind, tecknare ..
D. von Essen, fru .
W. von Essen, arkitekt .

E. Filen, skulptör .
A. W. Finch, keramist .
0. Finne, skulptör .
M. Frelander, arkitekt .
j. Friedl, skulptör .
W. Oiesser, kromolitograf .
M. Holmberg, fil. magister .
K- A. Harma, folkskollärare ..
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DONATIONER OCH GÅVOR

Av Hantverks- och Fabriksioreningen har skolan för utgivning
av elevstipendier erhållit 450 mk samt av Heimbergers stipendie/ond
550 mk.
Av räntemedlen ur K. H. Renlunds stipendie- och premiefond för

hantverks- och fabriksarbetare har skolan a¥ drätselkammaren för
år 1927 erhållit Fmk 1,230: - för utgivning av understöd åt för
tjänta elever.
Arkitekt M. Frelander har donerat 1,000 mk att fördelas i tvenne

belöningar bland eleverna i möbelteckning.
F. d. läraren i centralskolan, keramisten W. Soini, f. n. verksam

i Amerika har även detta år tillsänt skolan 5 dollars till belöningar
för framsteg i keramik. Likaså har en f. d. elev i skolan fru£. Nauk
ler för samma ändamål givi,t 200 mk och lärarinnan frk. L. Törnudd
100 mk att vid slutförda studier tjlldelas elev i avd. för utbildning
av teckningslärare.
för alla dessa gåvor frambäres härmed ett varmt tack.

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

Biblioteket och läsesalen, tillgängliga såväl för allmänheten s~m
skolans samtliga elever, ha öppenhållits kl. 12-2 och 7-9 e.m. tis
dagar och fredagar, kl. 7-9 e.m. onsdagar och Jördagar samt kl.
5-7 e.m. måndagar och torsdagar.

'REKTORSKANSLIET
Kansliet har öppenhållits månd., torsd. o. fred. kl. 8-1/39, tisd.

kl. 6-½8 och onsd. kl. 7-½8 e.m.

LÄROÅRET
Höstterminen började den 15 september och slutade den 18 decem

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

INTRÄDESFORDRINOAR
Allm. yrkesskolan: Genomgången folkskol- eller lägre hantverks

skolkurs eller motsvarande kunskaper.
Konstindustriella skolan: Genomgången Iolkskolkurs eller mot

svarande kunskaper samt en månads provtid i teckning.

l
I

9

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

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

elever Fmk 100: - 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
-150: - om de varit yrkesmän, övriga elever Fmk 400: -·.

Lättnader ha beviljats efter prövning i särskilda fall.



UNDERVISNINOSPLAN
I.

ALMÄNNA YRKESSKOLAN
FÖR KONSTINDUSTRIELLA YRKEN

(Huvudsak!. aftonundervisning)

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

vilket särskild kurs ej finnes anordnad.
J klassen: frihandsteckning, yrkesräkning, valbara ämnen. Tj'l

sammans 10 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 1 kl. samt perspektivlära, stil

lära och modellering. Dessutom efter prövning trä- och stenskulptur
samt keramik och porslinsrnålning för elever, som fått undervisning
i kompositionsritning.
3 klassen: frihandsteckning, modersmåJet, bokföring, valbara

ämnen. Tillsammans 12 tirn. i veckan.
Valbara ämnen desamma som på 1 och 2 klassen.

II. KURS FÖR ORNAMENTSKULPTÖRER OCH
MODELLÖRER

J klassen: frihandsteckning, modellering och skulptur, projek
tionsritning, yrkesräkning. Tillsammans 12 tim. i veckan.
2 klassen: Frihandsteckning, byggnadsritning, modellering och

skulptur samt modersmålet. Tjllsammans 12 tim. i veckan.
. 3 klassen: Modellering och skulptur, stillära, bokföring. Till
sammans 12 tim. i veckan.
frivilligt ämne kompositionsritning.
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III. KURS FÖR MÖBELSNICKARE
1 klassen: frihandsteckning, yrkesrakning, modersmålet, fack

ritning, praktiska övningar. Tillsammans 12 tirn. i veckan.
Frivibligt ämne: frihandsteckning (extra timmar).
2 klassen: Praktiska övningar, iaokritning, modeblering, träskulp

tur, projektionslära, stillära. Tillsamman 14 tim. i veckan,
frivilligt ämne: kompositionsritning.
3 klassen: Praktiska övningar, fackritning, byggnadsritning (in

redning), modellering, träskulptur, bokföring. Tillsammans 12 tim.
i veckan.
frivilligt ämne: kompositionsritning.

IV. KURS FÖR METALLARBETARE
Indrages successivt och övertages av stadens allm. yrkesskola.

3 klassen: Maskinritning, yrkeslära, modersmålet, bokföring, pro
jektionslära. Tillsammans 12 tim. i veokan.

V. KURS FÖR BOKBINDARE (icke utlärda)
Indragas successivt och övertages av stadens allm. yrkesskola.

3 klassen: Bokbinderi, textning, bokföring, stillära. Tillsammans
12 tim. i veckan.

,I
V. KURS FOR BOKBINDARE (utlärda)

J klassen: frihandsteckning, praktiska övningar (handförgylln.
j. fackritn. o. textning, marmorering). Til'lsarnrnans 11 tim. i veckan.
frivilligt ämne: kornpositionsritning.
2 klassen inrättas nästa läroår.

VI. KURS FÖR DEKORATIONSMÅLARE
J klassen: Fr ihandsteckning, yrkesräkning, yrkesmålning, text

ning. Tillsammans 12 tim. i veckan.
' 2 klassen: frihandsteckning, perspektivlära, yrkesmålning, deko
rationsrnålning, teckning efter levande modell, textning, modersmålet.
Tillsammans 22 ·tim. i veckan.
3 klassen: frihandsteckning, yrkesmålning, dekorationsmålning,
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teckning efter levande modell, modellering, stitlära, bokföring. Till
sammans 30 tim. i veckan.

Å kl. 2 o. 3 delvis förmiddagsundervisning.
frivilligt ämne: kompositionsritning.

VII. KURS FÖR TRYCKA~E (utlärda)
I klassen: Teoretisk färglära, tryckning jämte grafisk färglära,

yrkeslära I. Tillsammans 8 tim. i veckan.
Frivildiga ämnen: frihandsteckning o. kompositionsritning.
2 klassen: Tryckning, kalkylation, yrkeslära II. Tillsammans 10

tim. i veckan.
frivilliga ämnen: samma -sorn på 1 kl.

VIII. KURS FÖR SÄTTARE (utlärda)
I klassen: Frihandsteckning, textning och sättning, teoretisk färg

lära. Tillsammans 8 tim. i veckan.
frivilliga ämnen: yrkes'ära I och kompositionsritning.
2 klassen: fackritning j. sättning, kalkylation j. tarifflära, stil

lära. Tillsammans 10 tim. i veckan.
frivilliga ämnen: samma som på 1 kl.

IX. KURS FÖR KONSTSMEDER OCH METALLDRIVARE
I klassen: frihandsteckning, yrkesråkning, smide och drivning,

fackritning (för smeder), modellering (för metaildrivare). Tillsam
mans 12 tim. i veckan.
2 klassen: frihandsteckning, smide och drivning, fackritning, mo

dersmålet, modellering. Tillsammans 14 tim. i veckan.
Guldsmeder och gravörer utbyta fackritning mot frihandsteokning

och textning.
3 klassen: Smide och drivning, modellering, stillära, fackritning,

yrkeslära och -ekonomi. Tillsammans 14 tim. i veckan.
Kompositionsritning undervisas i samband med fackritning och

yrkesövningar.

X. KURS FÖR BLECK-, PLÅT- OCH KOPPARSLAGARE
Indrages successivt och övertages av stadens allm. yrkesskola.

3 klassen: Metalldrivning, modellering, stillära, fackritning, yr
keslära och -ekonomi. Tillsammans 14 tim. i veckan.
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XI. KURS FÖR LITOGRAFER
I klassen: frihandsteckning, yrkesräkning, textning, litografi

övningar. Tillsammans 12 tim. i veckan.
2 klassen: frihandsteckning, textning, litografiövningar. Till

sammans 12 tirn. i veckan.
Frivilligt ämne: kompositionsritning.
3 klassen: Frihandsteckning, stillära, perspektivlära, litografi

övningar. Tillsammans 14 tim. i veckan.
frivilligt ämne: kompositionsritning.

II.
KONSTINDUSTRIELLA SKOLANS UNDERVIS

N/NOSPLAN*)
(Såval förmiddags- som aftonundervisning.)

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

teckning, projektionsritning, modellering, konsthistoria, stillära, val
bara ämnen. Tillsammans 39 tim. i veckan.

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

teckning, modellering, konsthistoria, stillära, formlära, perspektiv
lära, teckning efter levande modell, textning och heraldik, valbara
ämnen. Tillsammans 44 tim. i veckan.

Valbara ämnen: samma som på 1 årsk. samt efter prövning kera
mik och textilövningar.
3 årskursen: Kompositionsritning, modellering, formlära, teckning

efter levande modell, textning ooh heraldik, bokföring, valbara äm
nen. Tillsammans 37 tim. i veckan.

Valbara ämnen: samma som på 2 årsk.

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

fackritning, praktiska övningar, modeblering, träskulptur, projek
tionsritning, perspektivlära, konsthistoria, stillära, byggnadsritning.
Tillsammans 42 tim. i veckan.
2 årskursen: Kompositionsritning, möbelritning, frihandsteckning,

' textning, fackritning, praktiska övningar, modellering, träskulptur,

* J Det stora timantalet i vissa övningsämnen beror på, att eleverna ålagts
arbete även utöver de tider, då läraren har undervisningsskyldighet.



14

konsthistoria, stillära, byggnadsritning, formlära. Tillsammans 4 7
tim. i veckan.
3 årskursen: Kornpositionsritning, möbelritning, fackritning, prak

tiska övningar, träskulptur, formlära, byggnadsritning, bokföring.
Tjllsarnmans 41 tim. i veokan.

C. AVDELNING FÖR DEKORATIONSMÅLNING
1 årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, frihands

teckning, yrkes- och ornamentmålning, modellering, projektionsrit
ning, konsthistoria, stillåra. Tillsammans 40 tirn. i veckan.
2 årskursen: Kompositionsritning, frihands- och ornamentteckning,

dekorationsmålning, modellering, textning ooh heraldik, perspektiv
lära, konsthistoria, stidlära, formlära, teckning efter levande modell.
Tillsammans 45 tim. i veckan.
3 årskursen: Kornpositionsritning, frihands- och ornamentteokning,

· dekorationsmålning, textning och heraldik, formlära, teckning efter
levande modell, bokföring. Tillsammans 41 tim. i veckan.
Frivilliga ämnen: textning samt trä- eller stenskulptur på alla

årskurserna.

D. AVDELNING FÖR SKULPTUR OCH MODELLERING
J årskursen: Kompositionsritning, ornarnentteckning, 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. Tib'sammans 41 tirn. i veckan.
3 årskursen: Kompositionsritning, skulptur och modellering, form

lära, teckning efter levande modell, bokföring. Tillsammans 40 tim.
veckan.
Frivilligt ämne: keramik, efter prövning, på alla årskurserna.

E. AVDELNING FÖR KERAMIK
Ker am i k e 1,1 er pors 1 i ns mål n i n g huvudämne.

I årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, frihandsteck
ning, keramik (för keramister), porslinsmålning (för pors!. målare),
modellering, konsthistoria, stillära, projektionsritning. Tillsammans
40 tim. i veokan.
2 årskursen: Kompositionsritning, ornamentteckning, frihandsteck

ning, keramik (för keramister), porslinsmålning (för pors!. målare),
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modellering, konsthistoria, stjllåra, perspektivlära, formlära. Till
sammans 41 tim. i veckan för kerarnister och 39 för pors!. målare.

3 årskursen: Kompositionsritning, keramik (för keramister), pors
linsmålning (för pors!. målare), modellering, teckning efter levande
modell, formlära ,bokföring. Tillsammans 36 tim. i veckan för kera
mister och 32 för porsl. målare.
frivilligt ämne: porslinsmålning (för keramister) och keramik

(för porslinsmålare).

F. AVDELNING FÖR KONSTSMIDE OCH METALL
DRIVNING

J årskursen: Kornpositionsritning, ornarnentteckning, frihands
teckning, smide och drivning, konsthistoria, stillära, projektionsrit
ning, modellering. Tillsammans 40 tim. i veckan. .

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

3 årskursen: Kornpositionsritning, smide och drivning, formlära,
modellering, bokföring. Tillsammans 36 tim. i veckan.

0. AVDELNING FÖR UTBILDNING AV TECKNINGS
LÄRARE

J årskursen: frihandsteckning, ornamentteckning, kornpositions
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 (detta år avs,Jutande): frihandsteckning, ornament
teckning, kornpositionsritning, teckning efter levande modell, modelle
ring, formlära, stillära, konsthistoria, textning och välskrivning j.
metodik, plastisk anatomi, teckningsundervisn. metodik, övningsklas
ser. Tillsammans 41 tim. i veckan.
frivilliga ämnen (på vardera årsk., under vissa viblkor}: porslins

målning, keramik, metalldrivning, stenskulptur, träskulptur, bygg
nadsritning, bokföring samt (extratimmar): ornamerrtteckning, text
ning, välskrivning och modellering. _På 2 årsk. dessutom: perspektiv-
lära (direkta metoden). ·
3 årskursen införes längre fram med följande läroämnen: fri-

• handsteckning, ornamentteckning, kornpositionsrttning, teckning efter
levande modell, modellering, formlära, välskrivning j. metodik, bygg
nads- o. linjalritning. Tillsammans 33 tirn. i veckan.
frivilliga ämnen huvudsakl. som på 1 o. 2 årsk.



ELEVFREKVENSEN

ALLMÄNNA YRKESSKOLAN FÖR KONST
INDUSTRIELLA YRKEN
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"
"

Allmän kurs 125 elever
Kurs för ornament-skulptörer och modellörer . . . . 10 ,,

,, möbelsnickare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 ,,
,, metallarbetare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ,,
,, bokbindare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 ,,
,, dekorationsmålare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 ,,
,, tryckare (utlärda) . . . . . . . . . . . . . . 5 ,,
,, sättare ,, . . . . . . . . . . . . . . 12 ,,
,, konstsmeder och metalldrrvare . . . . . . . . 53 ,,
,, bleck-, plåt- o. kopparslagare . . . . . . . . 4 ,,
,, litografer _· ._._·_·_· _· _· .__1_6__,_, _

I.

I
II
III
IV
V
VI
VII

VIII
IX
X

XI
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H. AVDELNING FÖR GRAFISK KONST
J årskursen: Kornpositionsritning, frihandsteckning, ornament

teckning, grafisk komposition, projektionsritning, konsthistoria, stil
lära, teckning efter levande modell, textning och heraldik. Tillsam
mans 40 tim. i veckan.

2 årskursen: Till andra årskursen har en del elever övergått
från avd. A och G varvid studierna lämpats individuellt enligt
prövning. Definitiv läroplan införes nästa läroår.

Summa 367 elever

II. KONSTINDUSTRIELLA SKOLAN

"

18 elever
8 "
8 ))
5 "
3 "

A avd. för mönsterteckning .
B ,, ,, möbelteckning ..............•...........
C ,, ,, dekorationsmålning .
D ,, ,, skulptur o. modellering ...•.............
E ,, ,, keramik .
F ,, ,, konstsmide o. metalldrivning . . . . . . . . . . . . ,,
o ,, ,, utbildning av teckningslärare • • • • • · · f~
H ,, ,, grafisk konst _· _· ._._·_· _· _· _· ,_, _

Summa 96 elever

Elevantalet i hela skolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 elever



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

Undervisningsämnen I Måndag I Tisdag I Onsdag I Torsdag I fredag I Lördag

Bokförgyllning j. fackritn............. - - - 6-9 em. 6-9 em. -
Bokföring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 7-9 em. - - 7-9 em. - -By-rgnads- och linjalritning .............. - 6-8 em. 7-9 em. - 6-8 em. 7-9 em.
Byggnadsskulptur ........................ - - - 1-4 em. 1-4 em. -Dekorationsmålning .. - - - - 10-12 fm. 10-12 fm.

" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-3 em. 1-3 em. 1-3 em. - - 1-3 em.
fackr. f. metalldriv. och smeder - - - - - 5-9 em.
fackritning för snickare ..... r-9 em. - - 5-7 em. - -

" " sättare j. sättn. övn. 6-9 em. - - 7-9 em. - -
formlära I ···················· ······ - - - 5-6 em. - -

" Il ·················· ······ - - 3-4 em. - -
Frihands- och ornamentteckning 9-10 em. 9-10 fm. 9-10 fm. 9-10 fm. 9-10 fm. 9-10 fm.
Frihandsteckning . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... 10-12 fm. 10-12 fm. 10-12 fm. 10-12 fm. 10-·12 fm. 10-12 fm.

" . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 em. 6-8 em. 7-9 em. 6-8 em. 6-8 em. 6-8 em.
Färglära för typografer (teor.) ......... - - - 7-9 em. - -
Grafisk komposition .................... - - - - - 10-12 fm.

., " ..................... - - - 1-3 em. 1-3 em. 1-3 em.
Kalkylation j. tarifflära för typografer - 6-9 em. - - - -
Keramik .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 6-9 em. 1-4 em. 6-9 em. 1-4 em. 5-8 em. -
Kompositionritning (allm. yrk. skol.) .. - - 6-8 em. - 6-8 em. 5-7 em.

" konstind. skol· I - - 10-12 fm. 8-11 fm. 8-11 fm. 8-11 fm.
" " " II 8-10 fm. 8-10 fm. 8-10 fm. 10-12 fm. - -

Konsthistoria . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 5-7 em. - - - - -
Konstmide och metalldrivning ....... {

1-3 em. 1-3 em. - - - -
5-9 em. 5-9 em. 5-9 em. 6-9 em. 6-9 em. -

Litografiövningar ....................... - 6-8 em. - · 6-9 em. 6-9 em. -
Marmorering f. bokbindare ........... - 6-9 em. - - - -
Maskinritning .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-8 em. 6-8 em. - 6-8 em. 6-8 em. - IMetalldrivning, se konstmide.

~---

,, "Textilövningar
Textning och heraldik .

'°

5-9 em.
7-9 em.

5-7 em.

2 -3 em.
1-4 em.

1-2 em.

1-3 em.
2-6 em.
7-9 em.
5-7 em.
1-3 em.
6--8 em.

7-9 em.

5-9 em.

1-3 em.

6-8 em.

5-7 em.

1-3 em.
6-8 em.

3-4 em.

1-3 em.
5-9 em.

1-3 em.
5-9 em.

8-10 fm.

5-7 em.

5-7 em.

7-9 em.

6-8 em.

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

8-9 fm.

5-9 em.
6-8 em.

1-3 em.

5-7 em.

7-9 em.
1-3 em.
6-8 em.

10--12 fm.
1-3 em.
5-7 em.

2-4 em.
1-3 em.
5-9 em.

1-3 em.
1-3 em.
5-9 em.

3-4 em.

8-10 fm.

5-8 em.

8-10-fm.
1-3 em.

6-8 em.

10-12 fm.
7-9 em.
7-9 em.

5-9 em.
6-8 em.

2-4 em.

1-4 em.

1-3 em.

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

8-10 fm.
1-3 em.

"

"

" ,,

"

"

"

,, " " "Teckningsunderv. metodik I
II

" " ,,,, ,, välskrivn.
,, ,, sättning f. typografer

Träskulptur, se skulptur o. modellering.
Välskrivn. j. metodik ..
Yrkeslära för metallarb.

,, ,, kurs. VII och VIII
,, ,, ,, IX och X .

Yrkes· och ornam. måln .
Yrkesräkning
Ovningsklasser .

Stillära (allm.: yrk. skolan)
,, (konstind. skolan) I
" " " IITeckning eft. lev. modell.

Modellering, se skulptur och mod.
Modersmålet .
Möbelritning

" .
Perspektivlära (indirekt)

,, (direkt)
Plastisk anatomi
Porslinsmålning .
Praktiska övningar för snickare
Projektionslära
Projektionsritning
Skulptur och modellering .
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TÄVLINGAR
Förutom mindre pris (konstlittera,tur) ha å konstindustriella sko

lans I årskurs givits pris i nedanuppräknade tävlingar:
Motiv golvrya: Tvänne II pris gåvos åt eleverna Greta Pohjan

heimo och Kyllikki Tappura, medan Ulla Mether erhöll ett III pris.
Motiv slädrya: I priset erhöll Paula Mela ooh II priset Elin

Liljamaa.
Motiv hårgarnsmatta: I pr.. Greta Pohjanheimo, I I pr. Annikki

Brander och III pr. Maija-Liisa Grönroos.
På anmodan av Ph. U. Strengberg & Co Ab. anordnades under

höstterminen bland konstindustriella dagskolans elever en tävlan
för åstadkornmande.av annonsreklamer för Iabrikens tobaksfabrikat.
Härvid utdelades följande pris: I pr. Fmk 300: - Doris Lindh;
III pr. fmk 100: - Gunilla Jung, varjämte fabriken för fmk 50:
per styck inlöste förslag, som uppgjorts av Ina Behrsen, Eva Wich
mann, Karin Al/than och Gunilla Jung (2 st.).
Under vårterminen ha dagsko-lans elever utfört ritningar til! ta

peter för Tammerfors Tapetfabriks Ab. räkning. Av dessa mönster
ritningar har fabriken till varierande belopp inlöst 12 stycken.
Med anledning av en av H :bladet bland allmänheten utlyst täv

lan om teckningar med särskjlda motiv s.s. automobilolycka, herr
Helsingfors m.m. anordnades en förberedande tävlan enligt samma
program inom konstindustriella dagskolan i anslutning till Iriharids
teckningsundervisningen. I och II pr. resp. 80 och 60 mk tillföllo
Doris Lindh (sedermera högsta pristagare även vid H :bladets täv
lan); MI pr. 40 mk erhöll Hans Biortdind.
Bland eleverna i skolans aftonavdelning (allm. yrkesskolan) an

ordnades dessutom i samband med kompositionsritningen en tävlan
med slädrya som motiv. I pr. erhöll Toini Aaltonen, II pr. Aatto
Valkama ooh III pr. Anna-Liisa Raatikainen. Prisen utgjordes av
konstlitteratur.

UTDIMITTERADE ELEVER
I. Allmänna yrkesskolan för konslind. yrken.

Allmänna kursen: Hellin Aro, Reino Kilpeläinen, Veijo Laakkonen,
Elsa Mäkivirta, Greta Nieminen, Anna Oikarinen, Oiva Salovaara,
Mikael Schilkin, Irene Schultz, Kerttu Suvanto, Ingeborg Tengen,
Kaarlo Virkki, Katri Virtanen, Valto Vuorinen, och Reino Ösierman.
Kursen för ornamentskulptörer och modellörer: Edvard Manselius.
Kursen för metallarbetare: Åke Eriksson, Kaarle Haikarainen,

Leo Hakkarainen, Vilho Hamara, Elis Holopainen, Eino Ilmiö,
Uuno jokinen, Lauri Koivisto, Eino Kiljunen, Tapani Malmberg,
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Ferdinand Mikonsaari, Sven Olin, Reino Ranta, Edvard Rothman,
Hugo Räsänen, Arvi Siekkinen, Valter Siren, Benjamin Tiittanen,
Väinö Toivonen, Toivo Torvinen, Eino Tuononen, Edmund Törrö
nen och Mauno Ylinen.
Kursen för bokbindare (lärlingskursen): Esko Rajala och Jorma

Spets. · •
Kursen för dekorationsmålare: Ensio Kanerva, Paavo Leinonen

och Aapeli Laitinen.
Kursen för tryckare (utlärda): Nirlo Helenius och Wäinö Jokinen.
Kursen för sättare (utlärda): Onni Kemppi och Vilhelm Moniin.
Kursen för konstsmeder och metalldrivare: Lennart Venhola.
Kursen för bleck-, plåt- och kopparslagare: Aarne Berg, Kaarle .

Puhio och Mauno Wirtanen.
Kursen för litografer: Astrid Soininen.

II. Konstindustriella skolan.

A vd. för monsterteckning : Greta Hermansen, Martta jousi, E Isa
Kallio, Maria Oreschnikojj, Aleksanteri Pärssinen och Marita Se
renius.
A vd. för möbelteckning: Lisa Johansson, Ester Lindqvist och

Boris Studnitsky,
Avd. för dekoraiionsmålning: Eino Fagerlund och Eemil Ruo

kolainen.
A vd. för keramik: Taina Rikala.
A vd. för konstsmide och metalldrivning: Irma Hornborg och

Aune Urho.
Avd. för utbildning av teckningslärare: Ester Ax, Kerttu Häivä

Iäinen, Saima Hämäläinen, Rauha Ilkka, Pia Lindberg, Iieidi-Lode
nius, Nils Relander, Armi Rossi, Aune Simola och Ail!i Tenhovaara,

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 tilldelats understöd om 410 mk åt
Lauri Koivisto, Abel Laitinen ooh Kalle Puhia.
Av Hantverks- och fabri'ksföreningens stipendiemedel ha följande

belöningar givits för flit och framsteg: 300 mk åt Mauno.Ylinen
och 150 mk åt Edvard Manselius.

•, Heimbergers stipendiemedel ha fördelats så, att Mikael Schilkin
erhöll 300 mk och Kaarle Haikaraineri 250 mk.

Av räntemedlen från Vuorios stipendiefond gavs 1,600 mk åt
från avd. för dekorationsmålning utdimitterade eleven Emil Ruoko-
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lainen som understöd för en kortare studieresa inom landet med
skyldighet att till skolans samlingar avstå tvenne därunder utförda
arbeten.

Arkit. M. frelanders premiemedel fördelades så, att eleverna Anni
Krok/ors och Ester Lindqvist vardera erhöllo 500 mk .
•Fru E. Nauklers premiemedel ha förelats så, att Maria Oresc!z

nikoj] erhöll 100 mk, Toini Muona 60 mk och Edit Wiklund 40 mk.
Keramisten W. Soinis premiemedel ha fördelats mellan Greta

Pohjanheimo 150 mk samt Toini Muona och Edit Wiklund vardera
25 mk.

Insp. L. Törnudds premie 100 mk har tilldelats från tecknings
läraravdelningen utdimitterade eleven Nils Relander.
Ur konstflitföreningens dispositionsmedel gåvos följande belönin

gar för flit och framsteg: 250 mk Kerttu Häiväläinen, Saima Hä
mäläinen, Valter Siren, Edmund Törrönen, Aune Urho och Reino
Osterman; 225 mk Eino Ilmiö, Reino Ranta, Arvi Siekkinen, Ben
jamin Tiittanen och Kaarlo Virkki; 200 mk Ina Behrsen, Väinö Ha
mara, Rauha Ilkka, Martta jousi, Doris Lindh, Aleksanteri Pärs
sinen, Taina Rikala och Armi Rossi; 175 mk Ake Eriksson, Niilo
Helenius, Lisa Johansson, Wäinö jokinen, Ensio Kanerva, Reino
Kilpeläinen, Tapani Malmberg, Ferdinand Mikonsaari, Esko Raiola,
Niilo Suominen, Kerttu Suvanto och Toivo Torvinen; 150 mk Hellin
Aro, Hans Björklind, Vilho Hamara, Elis Holopainen, Uuno Joki
nen, Matti Kuronen, Paavo Leinonen, Ester Lindqvist, Heidi Lode
nius, Elsa Mäkivirta, Aarne Nukarinen, Taimi Nyberg, Anna Oika
rinen, Nils Relander, Edvard Rothman, Hugo Räsänen, Oiva Salo
vaara, Martti Savolainen, Jorma Spets, Ingeborg Tengen, Aili
Tenhovaara, Väinö Toivonen, Pekka Törmä, Lennart Yenhola och
Valto Vuorinen; 100 mk Joonas Ahonen, Runar Allen, Aarne Berg,
Friedrch Eiche, Ossi Hagelin, Olof Hammarström, Arvo Heikkilä,
Kauko Huhta, Gunnar Johansson, Edvard Karlsson, Edvin Kor
/zonen, Yrjö Kotisalmi, Anni Krok/ors, Einari Laaksonen, Geli
Mattsson, Margit Mattsson, Arvi Nihiilä, Onni Oja, Astrid Soini
nen, 0-tto Wester, Mauno Wirtanen och Lauri Yiiikka.

I

Helsingfors i maj 1927.

Werner von Essen





Omsla~. S!':!!.och tryckt å Centralskolans


