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Gustaf Alfred af Hällströmin kirjaostokset 1845 – 1861: muistio ods-tiedostosta (daF3208_45.ods) 

Kyseinen aineisto on esitetty excel-tiedostossa, joka sisältää puhtaaksikirjoitetun luettelon Gustaf Alfred af 

Hällströmin kirjaostoksista, tietoni luettelossa mainituista teoksista, muista lähteistä tehtyjä havaintoja 

luettelon painotuoteluettelosta sekä muita huomioita. Sarakkeiden tiedot ovat: 

SARAKKEET A – H lähdeluettelosta puhtaaksikirjoitetut tiedot (mikäli tieto on jätetty tyhjäksi, 

sitä ei ole mainittu ostosluettelossa) 

sarake a  ostoksen ajankohdan vuosi 

sarake b  ostoksen ajankohdan kuukausi 

sarake c  ostoksen ajankohdan päivämäärä 

sarake d luettelossa annettu tieto hankitusta painotuotteesta sekä mahdollisesti myös 

sen kirjoittajasta ja julkaisuvuodesta 

sarake e  ostettu nidemäärä 

sarake f  ostoksen hinta hopearuplissa 

sarake g  painotuotteet niteeksi sitomisen hinta 

sarake h painotuotteen kokonaishinta (mikäli eri kuin ostoksen sarakkeessa f mainittu 

hinta, käytännössä ostos- ja sitomishinta yhdessä) 

SARAKKEET I – P mainitun painotuotteen perustiedot. Luettelo ei missään vaiheessa anna 

ostetun painotuotteen perustietoja kokonaisuudessaan, vaan ne on pitänyt 

selvittää lähteessä annettujen tietojen perusteella. Ostosten tunnistamiseen 

on käytetty erityisesti seuraavia tietokanta: Finna https://www.finna.fi/ ; 

Fennica Suomen kansallisbiografia 

https://fennica.linneanet.fi/vwebv/searchBasic?sk=fi_FI ; Kansalliskirjaston 

digitoidut aineistot: sanomalehdet  

https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/search ; Libris https://libris.kb.se/ 

; Digitalen Sammlungen der Bayerischen Staatsbibliohek https://www.digitale-

sammlungen.de/ ; Google Books  https://books.google.com/ 

 Mainitun painotuotteen tiedot sarakkeissa m–p (painovuosi, kustantaja, 

painaja, painopaikka) on lisätty vain mikäli olen ollut varma painovuodesta. 

sarake i  ostotapahtuman nimekkeiden määrä 

sarake j  ostetun painotuotteen julkaisukieli 

sarake k  ostetun painotuotteen nimeke 

sarake l ostetun painotuotteen tekijä (useimmiten kirjoittaja, joissakin tapauksissa 

toimittaja tai säveltäjä) 

sarake m ostetun painotuotteen painovuosi 

sarake n ostetun painotuotteen kustantaja (kustantaja on merkitty vain mikäli olen 

ollut täysin varma kustantajan identiteetistä) 

https://www.finna.fi/
https://fennica.linneanet.fi/vwebv/searchBasic?sk=fi_FI
https://digi.kansalliskirjasto.fi/sanomalehti/search
https://libris.kb.se/
https://www.digitale-sammlungen.de/
https://www.digitale-sammlungen.de/
https://books.google.com/
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sarake o ostetun painotuotteen painaja (mainittu useimmiten painajan tai hänen 

painotaloa hoitaneiden jälkeläistensä sukunimellä) 

sarake p ostetun painotuotteen painopaikka (maa: kaupunki ; varsinkin ulkomaisista 

teoksista olen merkinnyt usein vain maan) 

SARAKKEET Q – S muista lähteistä tekemiäni havaintoja sekä muita muistiinpanoja 

sarake q ostosluettelossa tai vuoden 1856 inventaariossa tehtyjä havaintoja ostettujen 

teosten antamisesta muille omistajille tai häviämisestä kokoelmista 

sarake r varmasti tunnistetut ostokset Helsingin huutokauppakamarin 

kirjahuutokauppojen myyntiluetteloista: maininta mistä 

huutokauppatilaisuudesta kyseinen painotuote on hankittu. 

sarake s muita muistiinpanoja esim. ostetun painotuotteen julkaisuhistoriasta, sekä 

mikäli en ole varmasti voinut tunnistaa julkaisuajankohtaa, mitä vaihtoehtoja 

on olemassa. 

sarake t missä arkistoaineistosta otetussa valokuvassa kyseinen teos on esillä. Tunnus 

”ostoslista” viittaa Gustaf Alfred af Hällströmin painotuotteiden ostoksista 

tehtyyn listaan, tunnus ”inventaario” hänen muista kirjanomistuksistaan 

koottuun luetteloon. Lisäksi kunkin kirjan kohdalla annetaan kuvatiedoston 

nimi. Huom. Inventaarion kuvat 12 ja 13 sisältävät tietoja puuttuvista kirjoista, 

joiden omistamisesta ei ole tietoja eivätkä ne siten ole esillä excel-tiedostossa. 

TIETOARKISTON LISÄÄMÄT 

SARAKKEET  

 

sarake v Tietoarkiston nimeämiskäytännön mukainen valokuvan tiedostonimi.  


