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kirjat 736, kartat 2, rakennus- ja 
183, Helsinki-aiheiset öljy- ja vesi-

nä graafiset lehdet ja piir-
70, muotokuvat 2, pienoisjäljennökset 

1, mitalit, rahat ja muistorahat 46, huone-
kalut 56, kulta-, hopea-, tina- sekä lasi- ja 
posliiniesineet 22, talous- ja työkalut 31, 
lelut, pelit, soittimet ym. 4, virkapuvut ja 

4, puvustot ja käsityöt 78, ko-

osat 69, maalöydöt 36, ar-
60, postikortit 68, palomuseo-

ineet 364. 
Kuva-arkistoon hankittiin yhteensä 3 046 

kuoli * 

.björksten, 
ra Håkan 

nti Olga Forslund, hra I. Gordin, 
nti Astrid Granlund, taidevalokuv. C. Grön-
berg, varat. J.A. Hari, nti Fanny, 
kuolinpesä, rva 
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25. Kaupungi: 

päiväkoti, Helsin-
gin Lyseo, nti Impi Kirkonmies, prof. Aune 
Lindström ja dos. Irja Maliniemi, toimitt. 
Irja Lönngren, Marimekko Oy, hra Erik Ny-

Salovuori, maist. Anna Slöör, hra Sigurd 

Oy, rva Hilkka Tallgren, maist. M. J. Terho, 
nti Siiri Timgren, nti Greta Wikberg, vapaa-
herratar Kitty Wrede, komentaja Niilo 

ns. palo-

museo, joka oli sijoitettu Haagan paloase-

siitä, että palolaitoksen hallussa olevat mu-

löydöstä 
tetty Itä-Rooman 
nes Zimiscesin (969—976) 
nen Pekka Saari toi 

H/Trt « 1 X-r-r̂  .o 4-M 

iviaaioyaoista 
Myös Kaupungintalon työ-

ak.mest. E. Pettinen huo-
lehti siitä, että kaikki työmaalla tavatut 

Hra V. Juvonen lahjoitti museoon käyttö-

kapt. hankki tiedot ja 
selvityksen mm. parJtcia 

joista toinen oh 20 
. pokaali v:ita 1778, tekijä 

pä Henrik Johan 
(1766—1791), ja toinen Henril 
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25. Kaupunginmuseo 

matkavarusteisiin. Vielä saatiin ostaa Marcus 
Collinin v. 1931 maalaama talvikuva, joka 
esitti Eteläsataman laivatelakkaa. 

Kullatusta messingistä valmistettu katto-
kruunu ostettiin varat. Erkki Relanderilta. 
Sen oli teettänyt Tukholmassa kauppaneuvos 
G. Lundahl, jonka luona keisari Aleksanteri 
I asui v. 1819 Suomen vierailunsa aikana 
Tampereella käydessään. Tämä ja monet 
muut kertomusvuoden hankinnat olivat teh-
dyt Tuomarinkvlän museon laajentamista 
silmällä pitäen. 

Valokuvaukset ja kuvahankinnat. Kerto-
musvuoden alusta kaupunginmuseoon perus-
tettiin arkistojärjestäjän virka, jonka halti-
jan tehtäviin kuului kuva-arkiston luette-
lointi, järjestäminen ja hoito sekä kuva-
arkiston asiakaspalvelu. Tätä puolta museo-
työssä voitiinkin nyt entisestään tehostaa. 
Suomen itsenäisyyden 50-vuotisjuhlien joh-
dosta oli vuosia 1917 ja 1918 koskevien valo-
kuvien kysyntä vilkasta. 

Osa museon toimesta tapahtuneista valo-
kuvauksista kohdistui rakennustutkimusten 
alalle: Puotinkylän kartanon aihepiiristä oli 
uusia valokuvanegatiiveja 211 kpl, joista 
useimmat liittyivät mittapiirustuksiin. Ta-
lon Pohj. Makasiinikatu 9:n sisustuksesta 
ja rakennuksen yksityiskohdista valmistui 
66 negatiivia ja Tuomarinkylän kartanoon 
johtavan tien varrella olevasta ns. »mummon 
mökistä» 33 negatiivia. 

Toisen tutkimustöihin liittyvän kuvaryh-
män muodostivat Käpylään 1920-luvulla 
rakennetussa ns. puutalo-Käpylässä olevia 
asuntoja ja niiden sisustusta esittävät valo-
kuvat. 

Häviävän tai lähiaikoina muuttuvan Hel-
singin kuvauksiin kuuluivat ns. Brummerin 
vanhainkoti ja Lauttasaaren silta ympäris-
töineen, Hesperian puisto ja Eläintarhan hu-
vilat. Sisäkuvauksista mainittakoon Lars 
Krogius Oy:n toimistotiloissa tehdyt ku-
vaukset talossa Et. Makasiinikatu 4. 

Uusintakuvauksista tärkein oli tri W. W. 
Wilkmanin aikoinaan valokuvaamista Hel-

sinki-aiheisista kuvista tehdyt uusintanega-
tiivit sotien aikana tuhoutuneiden alkupe-
räisnegatiivien tilalle. Helsingin leipurien 
ammattikunnan asiakirjat mikrofilmattiin. 
Esinekuvauksia museossa tapahtui kautta 
vuoden. 

Kuva-arkistoon kertomusvuonna saatuja 
negatiiveja numeroitiin museon pääosastolla 
1 911 kpl ja päävarastoon sijoitettuja henki-
lökuvanegatiiveja 20 533 kpl, joista tehtiin 
myös kortisto. Tämän lisäksi käsiteltiin 
alustavasti edellisenä vuonna lahjaksi saa-
dusta negatiivikokoelmasta 13 418 negatii-
via. Kuva-arkisto valmistutti 110:lle kuvien 
tilaajalle yht. 662 valokuvaa, näistä 274 
eri julkaisuja varten. Tilausten yhteydessä 
saatiin 44 uusintanegatiivia. Kuvien tilaa-
jiin kuului yhdistyksiä, virastoja, päivä-
lehtiä ym. Opiskelijoita ja tutkijoita palvel-
tiin päivittäin paitsi toimittamalla kuvia 
myös antamalla museon esineistöä ja Hel-
singin historiaa koskevia tietoja. 

Kuva-arkiston kadunnimien mukaiseen ri-
virekisteriin kirjoitettiin kertomusvuonna li-
sää 463 uutta liuskaa ja muun aiheen mukai-
seen rivirekisteriin 484 liuskaa. Rivirekiste-
riin merkittyjen ja selvitettyjen Helsinki-
aiheisten valokuvien lukumäärä oli vuoden 
lopussa 52 023 kpl. Tähän lukumäärään eivät 
sisälly henkilökuvakortistot. 

Kuvalaattakokoelmaa koskevaan haku-
kortistoon kirjoitettiin kertomusvuonna 1548 
luettelokorttia viitekortteineen. 

Näytteillepano, kokoelmien hoito ym. Ker-
tomusvuoden talousarviossa oli 8 000 mk:n 
määräraha erikoisnäyttelyn järjestämistä 
varten. Kaupunginmuseon valokuvanäytte-
ly Helsinki Suomen itsenäistyessä oli avoinna 
11.—20.11. Stockmann Oy:n tavaratalon IV 
kerroksen näyttelyhallissa arkisin aukiolo-
aikoina ja lisäksi sunnuntaisin klo 12—16. 
Pääsy näyttelyyn oli maksuton ja kävijöiden 
lukumäärä 13 604. Näyttelyssä kävijöille 
jaettiin myös maksutta museon julkaisema 
valokuvanäyttelyn seloste, jota oli painettu 
2000 kpl suomen- ja 1000 kpl ruotsinkielise-
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nä. Näyttely esitteli kuvia viilta 191*2—1932. 
Kuvat oli järjestetty ryhmittäin valaisemaan 

tapahtumia Hei-

Käytettiin 400 työtuntia. KaikKi 
ja lah-

ja 

tai 
poistettavaksi 

talteenottoa ja 
jatkettiin kautta vuoden. Työ-

1 206 työtuntia. 

9 722 
joista pääsylipun lunastaneita oli 

6 180, Tuomarinkylän museossa kävi 2 155 
henkilöä, joista maksaneita 1 149, 
oli kaupunginmuseossa käyneitä 11 877 

seossa vieraita oh vain 40 (ed. v. 195). 
Ryhmäkäynnit pyrittiin j ärj estämään tors-

tai-illoiksi, jolloin museo oli pääsymaksutta 
avoinna klo 18—20. Päivisin kokoelmat oli-
vat avoinna klo 12—16. Sunnuntaisin oli 
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