
XVI. Kaupunginmuseo. 
Helsingin kaupunginmuseon vuosikertomus v:lta 1935 oli seuraavan sisäl-

töinen: 

Museon johtokunnan muodostivat professori A. Hämäläinen puheenjoh-
ta jana, professori V. Voionmaa varapuheenjohtajana sekä filosofiantohtori 
T. Stjernschantz. Kaupunginhallitusta edusti johtokunnassa rakennusmes-
tari I. W. Udd. Sihteerinä toimi museon johtaja, arkkitehti A. W. Rancken. 

Johtokunta kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. 
Museo oli avoinna yleisölle 1 markan maksusta klo 12 — 15 kaikkina 

muina viikon päivinä paitsi perjantaisin, jolloin museo oli maksutta avoinna 
klo 17 — 20 sekä lauantaisin, jolloin museo pidettiin suljettuna. 

Museossa kävi vuoden kuluessa 3,753 henkilöä, joista maksavia oli 2,780. 
Oppaita myytiin 660. 

Museon kokoelmat lisääntyivät 664 numeroa, joista museokaluja ja 
taloustarpeita 95, vaate- ja kudontakappaleita 52, rahoja, leimoja y.m. 14, 
aseita ja patruunoita 9, tauluja ja kuvia 22, valokuvia ja levyjä 347, kirjalli-
suutta 21, kart toja 3, piirustuksia 4, arkistoaineistoa 31 ja sekalaista tava-
raa 66. 

Seuraavat henkilöt ja laitokset tekivät lahjoituksia museolle: maanvilje-
lysneuvos A. Wasastjerna, insinööri O. V. Fagerholm, professori V. Voion-
maa, neitien Edelfeltin kuolinpesä, varatuomari V. Bjôrkstén, filosofianmais-
teri M. Terho, insinööri E. Hintze, filosofiantohtori S. Pälsi, rakennusmestari 
W. F. Gottkamp, yliluutnantinrouva B. von Wright, Arabian tehtaat , herrat 
Y. Kaivola, J . Juslin, S. Grönroos ja K. Summanen, filosofianmaisteri 
M. Kent tämaa, Helsingin kaupungin palokunta, koneenhoitaja H. A. Berg-
man, johta ja G. Masalin, senaattorinrouva L. Hjelt , filosofiantohtori R. Hau-
sen, valokuvaajat E. Laakso ja A. Nurmi, valtiongeologi W. Wilkman, Fri-
märkssamlarföreningen i Finland, Suomen kuvalehti ja Kotiliesi, Suomen 
muinaismuistoyhdistys, arkkitehti N. Wasastjerna, neidit M. ja E. Wrede, 
herra J . Ajolahti, rouva F. Elomaa, rovastinrouva E. Lönnroth, johtaja R. 
Brandt, Helsingin kaupunginhallitus, kaupunginkanslia, kunnalliskoti, raken-
nustoimisto ja sähkölaitos, neiti S. Brander, asessori E. Stigzelius, insinööri S. 
Schalin, arkkitehti K. Wasastjernan kuolinpesä, Aktiebolaget Julius Tallberg 
osakeyhtiö, tohtorinrouva K. Stadius, rouva H. Laituri, valtioneuvoston 
talo, lääketieteentohtori K. Lindberg ja rouva D. Ahola y. m. 

Museoon ostettiin m. m. arvokkaita tauluja, kuten esim. G. Berndtsonin 
v. 1879 maalaama kenraali Th. Loden muotokuva, höyrylaiva Vegaa esittävä 
helmiäiskoristeinen öljyvärimaalaus, höyrylaiva Alexandriaa keisarillisen lin-
nan satamassa v. 1885 esittävä maalaus, J . E. Kortmanin Palosaarta kuvaava 
öljymaalaus sekä tuntemat toman taiteilijan Kaisaniemen lammikkoa 1880-
luvulla esittävä maalaus. 
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Kertomusvuoden alussa jär jestet t i in uusi näyttelyhuone, johon kalus-
tett i in pieni suutar intyöhuone kunnalliskodista museoon siirretyillä vanhan 
helsinkiläisen suutarin K. H. Bräddin huone- ja työkaluilla. 

I t . Heikinkadulta siirrettiin museon pihamaalle vanha harmaakivinen 
virstapylväs sekä Kumpulan ja Arabian alueelta kaksi vanhaa kilometri-
pylvästä. 

Filosofianmaisteri N. Cleve luovut t i v. 1930 — 31 kaupungin kustannuk-
sella Vanhankaupungin alueella suorittamiensa kaivaus- ja tutkimustöiden 
työker tomuksen ja työtä valaisevan runsaan valokuvakokoelman. 

Kaupunginval tuus to myönsi 16,000 markkaa sekä lisäksi tarkoitukseen 
sopivan huonetilan kaivaustyössä tal teenotet tu]en maalöytöjen tutkimiseksi 
ja järjestämiseksi. 


