
XVI. Kaupunginmuseo. 
Helsingin kaupunginmuseon johtokunnan kertomus v:lta 1936 oli seu-

raavan sisältöinen: 
Museon johtokunnan muodostivat professori A. Hämäläinen puheen-

johtajana, professori V. Voionmaa varapuheenjohtajana sekä filosofian-
tohtori T. Stjernschantz. Museon johtaja A. W. Rancken toimi sihteerinä. 
Kaupunginhallitusta edusti toimit taja C. Sundström. Johtokunta kokoon-
tui vuoden aikana kuuteen istuntoon, joissa käsiteltiin ja otettiin päätet tä-
viksi museon hallintoa ja hoitoa koskevia asioita. 

Museo oli avoinna yleisölle muina arkipäivinä klo 12—15, pääsymaksun 
ollessa 1 markan, paitsi perjantaisin klo 17—20, jolloin pääsy oli vapaa ja 
lauantaisin, jolloin museo oli suljettuna. 

Museossa kävi vuoden kuluessa 3,877 henkilöä, joista maksavia oli 2,655. 
Oppaita myytiin 213. 

Filosofianmaisteri N. Cleven v. 1930 Vanhassakaupungissa suoritetuissa 
kaivauksissa talteen ottamien maalöytöjen tutkimista ja järjestämistä var-
ten vuokrattiin työhuone Fredrikinkadun 65:stä. Tärkeimmät esineet jär-
jestettiin sittemmin näytteille tarkoitusta varten valmistettuun pöytä-
vitriiniin. 

Helsingin kaupungin maistraatin kaupunginhallitukselle jä t tämään 
esitykseen, että v. 1912 raatihuoneesta museoon siirretyt Kaarle X I I ja kreivi 
A. Ehrensvärdiä esittävät taulut siirrettäisiin takaisin maistraatin huo-
neistoon, antoi museon johtokunta kieltävän vastauksen. 

Museon kokoelmiin ostettiin arvokkaita tauluja , joita olivat maalan-
neet m.m. taiteilijat Krugovichin, Lindfors, Orjala, Tandefelt ja O. Bengts, 
kirjallisuutta ostettiin m.m. Akateemisesta kir jakaupasta, Pohjoismaiden 
antikvaarisesta kir jakaupasta ja herroilta A. Sundman ja V. Vainio sekä 
valokuvia m.m. herroilta M. Troupp, V. Vainio, W. Heine, S. Erixon ja 
B. Lönegren. 

Museon kokoelmat lisääntyivät 402 numeroa, joista arkistoaineistoa 30, 
valokuvia 177, kar t to ja (98 valokuvaa) 99, talonpiirustuksia 4, tauluja ja 
kuvia 14, kirjallisuutta 24, rahoja ja jäsenmerkkejäy.m. 17, vaa te - ja kudonta-
kappaleita 2, huonekaluja ja taloustarpeita 28 ja maalöytöjä 7. 

Seuraavat henkilöt ja laitokset tekivät museolle lahjoituksia: Teolli-
suudenharjoit tajain keskinäinen tapaturmavakuutusyhtiö, majurinrouva 
Tulander, herrat J . Eriksson ja S. Lyytikäinen, valtioneuvoston talo, Oy. 
Hartwall, insinööri J . Harvion kuolinpesä, johtaja W. Noschis, arkki-
tehdit P. E. af Enehjelm ja N. Wasastjerna, arkkitehti K. Wasastjernan 
kuolinpesä, filosofiantohtorit R. Hausen ja A. Hernberg, Helsingin kaupun-
gin maistraatti , sähkölaitos, kaasulaitos ja rakennustoimisto, neidit E. Heikel 
ja S. Jansson, tuomari Smerlingin kuolinpesä Tukholmassa, filosofianmais-
teri M. Kent tämaa, Pohjoismaiden yhdyspankki, senaattorinrouva H. Hjelm-
man, kamreeri U. Hougberg, insinööri E. Hindersson ja laamanni J . Uggla. 


