
XVII. Kaupunginmuseo 

Helsingin kaupunginmuseon johtokunnan kertomus v:lta 1938 oli 
seuraavan sisältöinen: 

Museon johtokunnan muodostivat professori A. Hämäläinen puheen-
johtajana, professori V. Voionmaa varapuheenjohtajana sekä filosofian-
tohtori T. Stjernschantz. Kaupunginhallituksen edustajana oli toimisto-
apulainen M. Salmela-Järvinen. Museon johtaja, arkkitehti A. W. Rancken, 
toimi sihteerinä. Johtokunta kokoontui vuoden aikana kuuteen istuntoon, 
joissa käsiteltiin ja otettiin päätettäviksi museon hallintoa ja hoitoa koske-
via asioita. Johtokunta huolehti myöskin museon ulkopuolella säilytettä-
vistä Helsingin kaupungin vanhoista muistomerkeistä. Siten esim. ehdo-
tettiin kaupunginhallitukselle Turuntien varrella olevien kaupungin entisen 
tulliportin pylväiden säilyttämistä asemakaavaa uudelleen laadittaessa. 

Sitten kun Helsingin historiayhdistyksen aloitteesta oli tehty mittaus-
piirustuksia kaupungin läheisyydessä olevista entisistä kartanoista sekä 
otettu valokuvia vanhoista rakennuksista, päätti lautakunta lunastaa 
museon kokoelmiin 100 valokuvaa sekä piirustuksia kahdeksasta karta-
nosta. 

Ostojen joukossa mainittakoon runsaasti muitakin valokuvia sekä ar-
vokkaita taideteoksia, joita ovat maalanneet tai piirtäneet taiteilijat J. 
Miklos, W. Kauhanen, Y. Forss, J. Knutsson, M. v. Wright, G. A. Cajanus, 
V. Soldan-Brofeldt, A. Paischeff y.m. 

Museon kokoelmat lisääntyivät 454 numeroa, joista arkistoaineistoa 
oli 38, karttoja ja piirustuksia 20, tauluja ja kuvia 16, valokuvia 199, 
kirjallisuutta 7, rahoja ja kunniamerkkejä 12, veistoksia 2, hopeaesineitä 
10, porsliinia ja lasia 25, vaate- ja kudontakappaleita 69, huonekaluja ja 
taloustarpeita 26, aseita ja työkaluja 3 sekä sekalaista tavaraa 27. 

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

Museossa kävi vuoden aikana 5,193 henkilöä, joista maksavia oli 3,624. 
Retkiä museoon tekivät varsinkin koulut ja yhdistykset. 

Seuraavat henkilöt ja liikkeet tekivät lahjoituksia museolle: neidit E. 
Heikel, H. Wilkman, M. ja E. Wrede, H. Cederholm, E. ja S. Timgren, 
filosofiantohtori R. Hausen, rouva F. E. Jordbergin perilliset, professorin-
rouva Borgström, filosofianmaisteri K. H. Wiik, Helsingin kaupungin raken-
nustoimisto, tuomari O. Schauman, A. Gustafssonin kuolinpesä, Suomen 
nahkateollisuusliitto, Kustannus oy. Otava, professori A. M. Tallgren, 
filosofianmaisteri M. Terho, arkkitehti P. E. af Enehielm, v:n 1918 Helsin-
gin valkokaartin työvaliokunta, neiti S. Grönroos, insinööri C. Norstedt, 
lääketieteen ja kirurgiantohtori A. Törngren, herra E. Hukkinen, vapaaherra 
E. v. Willebrandin perilliset Ruotsissa, R. Rudoph, rouva A. Fogman sekä 
kauppaneuvos K. Stockmannin perilliset. 


