
XV. Kaupunginmuseo. 
Helsingin kaupunginmuseon johtokunnan kertomus vuodelta 1932 oli 

seuraavan sisältöinen: 

Museon johtokunnan muodostivat professori A. Hämäläinen puheen-
johtajana, yliarkkitehti S. M. Schjerfbeck varapuheenjohtajana sekä filoso-
fiantohtori J. Ailio. Johtaja I. W. Udd edusÄ kaupunginhallitusta kah-
dessa kokouksessa. Museon intendentti A. W. Rancken toimi sihteerinä. 
Johtokunta kokoontui vuoden kuluessa kuuteen vakinaiseen istuntoon, joissa 
museon hallintoa ja hoitoa koskevia asioita käsiteltiin ja otettiin päätettä-
viksi. 

Museo oli avoinna yleisölle maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin 
klo 12—klo 15, pääsymaksun ollessa 1 markka, sekä perjantaisin klo 13— 
klo 16 ja sunnuntaisin klo 12—klo 15, jolloin pääsy oli vapaa; lauantaisin 
museo oli suljettuna. Sitä paitsi kokoelmat olivat seurojen ja yhdistyksien 
nähtävinä eri aikoina johtajan opastuksella erikoisesta pyynnöstä. 

Museo pidettiin suljettuna kesäkuun 15 p:stä heinäkuun 15 p:ään. 
Museossa kävi vuoden kuluessa 6,256 henkilöä, joista maksavia oli 880 

ja ilmaiseksi kävijöitä 5,376. Oppaita myytiin 345 sekä museon julkaisuja 13. 
Museon kokoelmat lisääntyivät 298 numeroa, joista muinaismuistoesi-

neitä 30, karttoja, valo- y. m. kuvia 154, kirjoja 45, posliiniesineitä 12, 
huonekaluja y. m. 9, tauluja 7, mitaleja ja rahoja 5, vaatekappaleita 3 ja 
työkaluja 33. 

Helsingin maistraatti siirsi museoon vanhan äänestysuurnan, kehyksen 
ja virkapuvun. Kaupunginhallitus luovutti kaksi Mexmontanin vuonna 
1896 maalaamaa taulua, jotka poistettiin Kappeli-ravintolan salista siellä 
kevätpuolella suoritetun korjaustyön aikana. Johtokunnan pyynnöstä tai-
teilija W. Stschepansky pani ne entiseen kuntoon, saaden työstä 4,000 mar-
kan palkkion. 

Seuraavat henkilöt ja laitokset tekivät museolle lahjoituksia: insinööri 
G. Schwindt, neiti H. Cederholm, majuri K. F. Fogelholm, arkkitehdit N. 
Wasastjerna, B. Brunila ja P. E. af Enehielm, johtaja O. Lundbom, filosofian-
tohtori H. Waris, Kustannusosakeyhtiö Otava ja Suomen Kuvalehti, herrat 
E. Lehtonen ja U. Apiala, Suomen museoliitto, Vapaaehtoinen palokunta, 
toimittaja E. von Wendt ja rouva A. Lindberg. 

Ostoista mainittakoon seuraavat: rouva K. Lindelöfiltä ja rouva G. 
Olinilta ostettiin posliiniesineitä; rouva Boldtilta, teollisuusneuvos L. Kuop-
pamäeltä, taiteilijoilta B. Aspelinilta, Y. Forssilta ja E. Wasströmilta sekä 
herra P. O. Vartiaiselta taideteoksia; taiteilija O. W. Ehrströmiltä piano: 
neiti S. Stjerncreutziltä piippuhylly y. m. 




