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Nyhetslista 66

AHLQVIST, Alfred Gustaf. Nya bidrag till
svar på frågan: Har konung Erik XIV dött
af förgift? Avtryck ur rektorsprogram vid
Vexjö H. Elementarläroverk V. T. 1873. Lund,
1873. 8:o. (2),+ 29 s. Häftad i tryckt omslag.
Nött med vikta hörn och några revor i kanten
av omslaget samt trasig rygg. Genomgående
veck på mitten av häftet. Med dedikation till
riksantikvarien Bror Emil Hildebrand. Löst
i volymen ligger en lapp med hyllmarkering,
sannolikt av Hildebrand, ”10. Sv. kung”. 250:A. G. Ahlqvist var lektor vid Vexjö H. Elementarläroverk. Han hade redan 1868
tagit upp frågan om Erik XIV:s förgiftning, vilket ledde till en skriftväxling med den
kritiske H. Forssell.

2

ALROTH, Brita & SCHEFFER, Charlotte (red.)
Svenskar och antiken. Stockholm, Institutionen
för arkeologi och antikens kultur Stockholms universitet, 2011. 8:o. 115 s. Illustrerad. Häftad. 250:Med uppsatser om Carl August Ehrenstrahl, Johan
Tobias Sergel, Carl Fredrik Fredenheim, Viktor
Rydberg, August Strindberg, Carl Milles, Emil Zilliachus, Hjalmar Gullberg och Erik Gunnar Asplund, och deras respektive relation till antiken inom
konst, litteratur, arkitektur etc.

3

BERGROTH, Tom C. Kungliga Carl den XIII:s
Orden ”til upmuntran och belöning fr medborgerliga och välgörande bemödanden til nödlidandes och allmnt gagn” 1811–. På uppdrag av
Svenska Frimurare Orden utgiven av Tom C.
Bergroth. Åbo, (2002). 4:o. 341,+ (2) s. Rikt illustrerad. Förlagsband.
500:-

4 [Bessarabie.] Notice sur la Sociètè Odessoise d’Histoire et d’Antiquités, et sur ses
mémoires. Odessa, Imprimerie de la Ville, 1864. 8vo. 55 pp. Contemporary green
blindstamped cloth. Paper label on spine. Later pen notation on the front board
and on the title page.
2200:Detta verkar vara nästan allt som utkommit om ”Sociètè Odessoise”, grundad 1839.
En andra upplaga kom 1875. En vetenskaplig serie i 4:o ”Mémoires de la société
d'Odessa” påbörjades av sällskapet 1844
och utkom i åtminstone fyra delar. Här
återfinns ett index till serien. Den innehåller också en lista på medlemmarna i
sällskapet, den enda nordiska är G. Lagus. Bessarabien är ett område som idag
är delat mellan Moldavien och Ukraina,
strax norr om Svarta havet. Området var
självständigt till 1484, då det hamnade
under osmansk överhöghet. Vid tidpunkten för ”Sociètè Odessoise d’Histoire et
d’Antiquités” tillhörde Bessarabien Ryssland som bedrev en sträng assimilationspolitik där den tidigare rumänska dominansen motarbetades och andelen ryssar och ukrainare ökade. Högste beskyddare av
föreningen var tsar Alexander II och den ryska dominansen bland medlemmarna är
påtaglig.
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CAMPE, Paul. Die Kirchenglocken Lettlands von ältester Zeit an bis zum Jahre 1860 und ihre Giesser. Riga,
”Latvju Kulturas” spiestuve, 1930. 8vo. (2),+ 223 pp. Illustrated. Sewn as issued, in somewhat soiled printed wrapper. (Lativjas Universitates Raksti. Architeturas fakutlates
serije I.1.) Inscribed from the author to K. Peterson and
with the owner’s stamp of ”Carl Peterson Mittelschullehrer Riga”. Inserted are three handwritten leaves with
notes on the bells.
1500:Printed in 100 numbered copies, of which this is nr 49.
Church Bells in Latvia from 1215 to 1860 listed in chronological order.

6 Curieuser Geschichts-Calender, darinnen die vornehmsten Thaten und Geschichte der grossmächtigsten Könige in Schweden die von Anno 1611 biss auff
gegenwärtige Zeit gelebet haben, auff eine besondere und neue Art nach den Jahren, Monaten und Tagen, mit möglichsten Fleiss zusammen getragen und in beliebter kürtze vorgestellet werden. Leipzig, Johann Ludwig Gleditschen, 1697. 8:o.
Grav porträtt,+ (6),+ 88 s. Datumkompletteringar med bläck. Tilltagande fuktrand
i nedre hörn från s. 80, spår
av blå krita s. 62-63. Samtida
halvpergamentband med
röda pärmpapper, det bakre
angripet av fukt i nederkant,
ryggen med handskrivet nummer med bläck. Äldre anteckningar på främre försättsbladet daterade 17 augusti 1697
och äldre bläckanteckningar
på bakpärmens insida. Ur
Ericsbergs bibliotek, med Carl
Jedvard Bondes exlibris klistat
över ett äldre.
4000:VD17 23:309598Z. Warmholtz 5176 (samt 5177 not). Enligt VD17 tillskriven antingen
Christian Juncker eller Gustav Heinrich Schwallenberg. En sammanfattande svensk
historia i punktform från år 1611 till 1697. Porträttet föreställer Karl XI. Textdelen
som behandlar Karl XI (s. 60-88) översattes till svenska med titeln ”Tideräkning
öfver k. Carl XI. historie (jämte utförlig berättelse om des begrafnings-act)”, utökad
med skildringen av begravningen, och publicerades i ”Historie- och skrif-calender på
året 1701”. 1775 gav Bilberg ut den på nytt som ”Tideräkning, uti ett kårt begrep”. Anteckningarna på bakpärmen är framförallt ett litet register med sidhänvisningar.
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Fabritius. (KEMPE, Johan.) Kongl. swenska envoijen Ludwich Fabritii lefwerne.
Stockholm, Lars Salvius, 1762. 8:o. Grav. titelblad,+ 198,+ (2) s.+ utvikbar tryckt tabell. Enstaka
småfläckar. Nära samtida lila pappband, blekt
rygg med tryckt titeletikett. Ur Ericsbergs bibliotek, med Carl Jedvard Bondes exlibris klistrat
ovanpå ett äldre, sannolikt Gustaf d’Albedhylls.

3500:Warmholtz 7732. Ludvig Fabritius (1644-1729) föddes i Brasilien på holländska fästningen Oranien.
Efter att bl.a. ha tjänstgjort i Ryssland och Persien
kom han till Stockholm och inträdde i svensk diplomatisk tjänst 1677. Som svensk envoyée reste han
till Persien i två omgångar, 1677-82 samt 1697-1700,
i syfte att skapa handelsförbindelser åt svenska
kronan. För sina tjänster för Sverige adlades han 1689. För biografin fick Kempe
hjälp av Fabritius’ son Alexander Rudolph. Som bilagor återfinns ett antal dokument rörande de persiska resorna samt utdrag ur hans resejournaler.

8

FELICIUS, Johann Heinrich. Eestimaa aadelkonna vapiraamat. Das Wappenbuch des Estländischen Adels. Armorial of the Estonian Nobility. (Tallinn), Valgus, 2007. 8vo. 291,+ (1) pp. Richly illustrated with 263 full page Coat-of-Arms in
colour. Publ. purple velvet imitating binding, in paper slip case.
400:Printed in 625 numbered copies of which this is number
399. ”Ehstländishes Wappenbuch” is a handwritten
and handpainted album
from 1846 by Johann Heinrich Felicius ”Socinus” (17871850), here published for the
first time. The Coat of Arms
are divided into German
”Hermeisterliche Klasse”,
Swedish and Russian classes.

9 FRÄNGSMYR, Tore. Svensk idéhistoria. Bildning och vetenskap under tusen
år. 1-2. Stockholm, Natur och Kultur,
2000. 8:o. 448; 442 s. Rikt illustrerad.
Förlagsband med skyddsomslag. Två
volymer.
450:Utmärkt översiktsverk öven den svenska
idéhistorien. Del ett omfattar år 1000 till
1809 och del två 1809 till 2000.

10 HARPER, Kyle. Roms öde. Klimatet, sjukdomarna och imperiets undergång. Översättning
Henrik Gundenäs. Göteborg, Daidalos, 2019.
8:o. 526 s. Förlagsband med skyddsomslag.220:Faschinerande historia om hur pandemier och
farsoter såsom pesten samt ett försämrat klimat
slutligen knäckte romarriket. Är detta den slutliga förklaringen eller är det ytterligare en i raden
av förklaringar till hur Rom gick under?

11 [Kalender 1836.] Sweriges och norriges calender för skott-året 1836. Utgifven efter
kongl. maj:ts nådigste förordnande, af
dess Wetenskaps-Academie. Stockholm,
P. A. Norstedt & söner, (1835). 12:o. (30),+
617,+ (1) s. Kalenderdelen är interfolierad
med blanka blad. Samtida rött marokängband, guldornerad rygg och pärmar,
gula snitt. Ur Jacob Adlerbeths bibliotek,
med hans namnteckning.
1200:Fint exemplar ur den vittre fornforskaren
och götisisten Jacob Adlerbeths bibliotek.
Såsom medlem av Vitterhetsakademien
återfinns han på s. 304, som medlem i
Samfundet för utgivande av handskrifter
rörande skandinavens historia på s. 325,
och säkert på flera ställen.

12 (KATE, Lambert ten.) Gemeenschap
tussen de Gottische Spraeke en de Nederduytsche, vertoont I. By eenen Brief
nopende deze stoffe. II. By eene Lyste der
Gottische Woorden, gelykluydig mer de
onze, getrokken uyt het Gothicum Evangelium. III. By de Voorbeelden der Gottische
Declinatien en Conjugatien, nieulyks in
haere Classes onderscheyden. Alles gerigt
tot ophelderinge van den Ouden Grond va
’t Belgisch. Amsterdam, by Jan Rieuwertsz,
1710. 4to. 84 pp. The last three leaves with
paper repair in margin. Later 18th-century
half calf, gilt spine with red label, marbled
board papers and edges. From the library of Ericsberg, with the bookplate of Carl
Jedvard Bonde.
9500:Warmholtz 8946. A treaty about the similiarities and differences between the Gothic as seen
in Ulphila and the Low German (Dutch). The
first part contains the first gothic grammar ever
published. This is one of the first works published by the dutch linguist Lambert ten Kate Hermannsz (1674-1731), most famous for his early
works on phonetics.

13 KLINGWALL, Jacob Gustaf. Försök till en uranographie, eller beskrifning om
stjern-himmeln. Stockholm, Marquardska tryckeriet, 1810. 8:o. 56 s.+ 3 utvikbara
grav. planscher, varav två stora stjärnkartor. Häftad
och oskuren med nött pappomslag, spricka i ryggen.
Handskriven titel på främre pärmen med bläck. Inköpsnotering på frampärmens insida daterad 1812 av
Gustaf Schogster.
1800:Jacob Gustaf Klingwall (1786-1866) var fysiker och rektor från Gotland, och så småningom prost i Väskinde.
Han var även en skicklig tecknare och har avbildat ett
flertal av ruinerna i Visby. Denna lilla skrift om stjärnhimlen lät han göra under sin studietid i Uppsala, där
han också var informator åt Lars Johan Hierta. Han
stod fosforisterna nära och lät samma år 1810 gravera
titelvinjetten till det första numret av Phosphoros. Gustaf Schogster (1769-1829) var
kaplan i Lovisa och Borgå innan han 1816 blev pastor i Jämsä i Finland.

14 KONOW, Jan von. Sveriges adels historia. Karlskrona, Axel Abrahamssons förlag, 2005. 8:o. 351 s. Illustrerad. Blått okbd.
300:Utgiven i samarbete med Riddarhuset.

15 [Lag 1590.] Den rette judske lowbog, nu nylige offuerseet, corrigerit oc dansken
forbedrit, aar M. D. LXXXX. Köpenhamn, (Jørgen Hantsch), 1590 [=i.e. mellan
1615 och 1623]. 4:o. (96) bl. Med kungliga riksvapnet i träsnitt. Första titelbladet
med kraftig pappersförstärkning, med viss ramförlust på baksidan med vapnet.
Sammanbunden med:
Huad en falsk eed alvuorlig oc forfærlig betyder, effter som den hellige scrifft
uduiser, der it christet menniske
skal vocte sig for, under sin siæls
saligheds fortabelse. Anno [1590].
Utan ort, (1605?). 4:o. (2) bl. Med
träsnitt. Hårt skuren med textförlust nedtill. Bunden efter lowbogens
företal. Med Dines Bøgvad stämpel.
Sammanbunden med:
Stormectigste, høybaarne førstis
oc herris, her Christian den tredie... recess: Offuerseet, oc met ny
article forberedet, paa Koldinghuss,
aar etc. M. D. LVIII. Köpenhamn,
(Jørgen Hantsch), 1590 [=i.e. mellan
1615 och 1623]. 4:o. (40) bl. Sammanbunden med:
Konning Frederichs den andens,
recess, udgiffuen udi Kallundborg,
aar effter Guds byrd, M. D. LXXVI.
Köpenhamn, (Jørgen Hantsch), 1590 [=i.e. mellan 1615 och 1623]. 4:o. (16) bl. Med
blad C1 ersatt av nära samtida handskrift. Sammanbunden med:
Konning Christian den fierdis recess, uddragen aff atskillige breffue oc forordninger udi Kiöbenhaffn, anno M. DC. XV. Köpenhamn, salige Henrich Waldkirchs arffvinge, (ca. 1630). 4:o. (14) bl. Sammanbunden med:
Konning Frederich den andens handfestning, udgiffuen aar effter Guds byrd, M.
D. Lix der hans kong: may: bleff kronet. Köpenhamn, (Jørgen Hantsch), 1590 [=i.e.
mellan 1615 och 1623]. 4:o. (16) bl. Med kungliga vapnet i träsnitt. Sammanbunden
med:
Baards [=Gaards] rcetten, huorledis holdis skal paa kronene slotte oc gaarde, of-

fuer ald Danmarckis oc Norgis riger... Köpenhamn, (Jørgen Hantsch), 1590 [=i.e.
mellan 1615 och 1623]. 4:o. (12) bl. Sammanbunden med:
Den danske søraet, som stormectigste høyborne første oc herre, her Frederich den
anden... lod udgaa, aar effter Guds byrd, M. D. Lxi. den menige søfarende mand
til beste. Huor effter haer skipper, skibsfolck, oc andre som bruge deris handel til
søes, skulle dennem inden skibs borde oc wden. Wdi huilcken oc findis, huorledis
her effter skol holdes om vrag. Köpenhamn, (Jørgen Hantsch), 1590 [=i.e. mellan
1615 och 1623]. 4:o. (24) bl. Sammanbunden med:
Kongelige majestatz obnee breff, lydendis om hues almindelige mandater oc
forordning, hans majestat paabiuder, oc dog icke effterkommis som det sig bør.
Datium Kiöbenhaffn, den 19. junij, aar, 1582. Köpenhamn, (Jørgen Hantsch), 1590
[=i.e. mellan 1615 och 1623]. 4:o. (42) bl. Sammanbunden med:
Forordning oc skick, huorledis her effter holdis skal, met betlere oc staadere, offuer alt Danmckis rige: Udgiffuit aar 1588. Köpenhamn, (Jørgen Hantsch), 1590
[=i.e. mellan 1615 och 1623]. 4:o. (8) bl. Sammanbunden med:
Register. Utan ort och år. 4:o. (16) bl. Sista bladet uppfodrat. Sammanbunden med:
Stormectigste høybaare förstis of herris, her Friderichs den andens... artichler...
prentet aar M. DC. XLIII. Avskrift (8) bl. Något nött hfrbd från början av 1800-talet, guldornerad rygg med upphöjda bind och rikligt med förgylld titeltext och
kronor, marmorerade snitt, senare inre pärmpapper. Med Dines Bøgvads biblioteksstämplar, äldre namnteckning på första titelbladet, Björn Kornerups namnteckning och exlibris på frampärmens insida.
15000:Nielsen, Danmarks ældste trykte lovsamlinger,
NTBB årg 8, s. 15ff. Nielsen, Dansk bibliografi
1551-1600, nr 1071, not 2. Bibl. danica I, sp. 629.
Thesaurus 168 not.
Samlingsutgåvan med den Judske lowbog och
dess följdskrifter och som trycktes av Madz
Vingaard 1590 utkom i ett antal varianter och
anonyma omtryck eller ”pirate editions” som de
kallas i Thesaurus. De ska enligt Nielsen (och
registret) bestå av åtta delar, vilka samtliga
finns med här. Samtliga dessa delar är i detta
exemplar i omtrycket av Jørgen Hantsch, tryckta
mellan 1615 och 1623. I detta samlingsband ingår
dessutom ”Hvad en falsk Eed...” och ”Konning
Christian den fierdis recess”, vilka är separata och inte ingår inte i utgåvan av lagsamlingen. Bibl. danica nämner dock att dessa båda ibland finns medbundna i omtrycket från 1615. Kristian IV:s recess är dock i andra tryckningen, efter 1629.
Denne viktiga utgåva av den Jyske Lov är reviderad och utgiven av Niels Kaas og
Erik Krabbe. Samlingen utkom i ytterligare en upplaga, ”paany igien oplagt”, av

Jørgen Holst 1642, följd av nya utökade upplagor 1668 och 1670. Ersatt blev den först
med införandet av den Kristian V:s Danske Lov 1683.
Boktryckaren Jørgen Hantsch var verksam i Köpenhamn mellan 1615 och 1629, i nära
samarbete med Waldkirchs tryckeri. Det är sannolikt en son till honom, med samma namn, som var verksam som boktryckare först i Sorø och senare på 1660-talet
under namnet George Hantsch i Stockholm (Ilsøe, Boktrykkerne i København s. 48).

16 LARSSON, Johan Leonard. På livets arena.
Resor och äventyr i fyra världsdelar. Åtta år
som pälsjägare bland Klippiga bergen. Genom Nya Zeeland och i Australien. Minnen
och anteckningar av Johan Leonard Larsson.
Östersund, Östersunds-posten tryckeriaktiebolag, 1932. 8:o. 752 s. Illustrerad. Häftad,
oskuren, delvis ouppsprättad, med tryckt
omslag.
400:Mycket pladdriga minnen från ett äventyrligt
ungdomsliv. Larsson berättar om sina resor
mellan 1905 och 1915, sista åren som luffare i
Australien och Nya Zeeland. Sidorna 705-752
består av illustrationer. Johan Leonard Larsson (1887-1972) utgav på ålderns höst även
”Nordmännens resor på nordamerikanska kontinenten under medeltiden”, eget förlag 1970.

17 LAURENT, Vivi. Som husmor i Egypten. Stockholm, Natur och Kultur, 1937. 8:o. 149 s. Häftad
och oskuren, något nött omslag. Dedikation till
redaktör E. V. Olsson.
350:Humoristisk och kärleksfull skildring av Vivi Laurents första tid i Egypten och Kairo dit hon kommit
1926 tillsammans med sin man Gunnar Täckholm,
som dock gick bort redan 1933. Botanikern och
egyptologen Vivi Lauren-Täckholm (1898-1978),
från 1946 professor vid Kairo universitet, var vid
denna tid känd som barnboksförfattarinna, med
succen ”Sagan om Snipp, Snapp, Snorum” utgiven
1926.

18 LENAEUS, Knut Nilsson. Kortt beskrifning öfwer thet heliga landet, genom frågor och swar, then lärgiriga swenska ungdomen til tienst, upstäld och framgifwen
af Canuto Nicol. Lenæo. Stockholm, Peter Jör. Nyström, 1740. 8:o. (12),+ 70,+ (14) s. Titel tryckt i rött
och svart. Hårt skuren upptill med delförluster av
pagina och rubriktext. Bläckplump på frampärmens insida som färgat titelbladet. Samtida marmorerat pappband, ryggen med röd handskriven
pappersetikett. Ur Ericsbergs bibliotek, med Carl
Jedvard Bondes exlibris.
3000:Första upplagan av denna tämligen sällsynta lärobok, en andra utkom 1748. Dalkarlen och kyrkoherden Lenaeus (1688-1776) arbetade som rektor för
Klara skola i Stockholm och översatte geografiska
och historiska läroböcker, ofta av Johann Hübner.
De var mycket uppskattade och utkom ofta, liksom
detta originalarbete, i flera upplagor. Lenaeus är annars mest känd för sin Delsboa
illustrata (1764).

19 LIMIERS, Henri-Philippe de. Histoire de Suede sous le regne de Charles XII. Où
l’on voit aussi les révolutions arrivées en differens tems dans ce royaume; Toute la
guerre du Nord, et l’avénément de la reine & du present roi régnant à la couronne,
jusqu à présent. Enrichie de Médailles & de plusieurs autres figures. 1-6. Amsterdam, Jansons
à Waesberge, 1721. 8:o. Grav.
front,+ (2),+ XLVI,+ (18),+ 414,+
(2) s.+ 2 grav. planscher; (18),+
414 s.+ grav. utvikbar karta,+ 12
grav. planscher av vilka två är
utvikbara; (16),+ 422 s.+ grav.
utvikbar karta,+ 22 grav. planscher av vilka nio är utvikbara;
(16),+ 416 s.+ 9 grav. planscher
av vilka 5 är utvikbara; (20),+
483 s.+10 grav. planscher av vilka 5 är utvikbara; (18),+ 463 s.+ 6 grav. planscher av
vilka en är utvikbar. Titelbladen tryckta i rött och svart. Genomgående med små
fläckar, s. 401 i första delen med bläckstänk, porträttet av Mazepa med ett litet hål
i mitten. Något nötta men charmiga samtida grå pappband, guldornerade ryggar
med beige och blå etiketter, röda stänksnitt. Sex volymer.
12000:-

Warmholtz 6060. Hesse 1237. Sammanlagt 62 graverade planscher och 2 kartor. Det
finns två varianter av detta arbete. Båda i tolv delar, fast den ena har tolv titelblad
och tolv separata pagineringsföljder och den andra (som denna) har sex titelblad och
sex pagineringsföljder. Det totala antalet planscher varierar ofta men 62 planscher
är standard. Juristen och historikern Henri-Philippe Limiers (död 1725) var mycket
flitig och skrev omfattande verk om fransk historia, Ludvig XIV och Katarina II
m.m. Hans produktion har överlag gott rykte. Warmholtz ansåg att detta arbete om
Karl XII och Stora nordiska kriget var det främsta i hela hans produktion.

20 [Pechlin, Carl.] Ödmjukst memorial. [=Rubrik.] Stockholm, Lars Salvius, 1761,
4:o. 27,+ (1) s. Lätta lagerfläckar. Senare svart kbd, sparsamt guldornerad rygg med
titeln ”General Pechlin memorial” präglad i guld.
1200:Bring, Riksdagshandlingar s. 52. ”Pechlins
utvotering”. Den som vanligt intrigerande
och slirige politikern, sedermera generalen
Carl Fredrik Pechlin (1720-96) gick under
riksdagen 1760-62 lite för långt, och blev den
24 augusti 1761 utesluten ur riksdagen. Innehåller vid sidan av Pechlins memorial, daterat 23 augusti, även ”Dictamen ad protocollum” (17 augusti) av Carl Gustaf Boye, som
var den som väckte förslaget om Pechlins
utvotering, memorial av Fredrik Horn den
23 augusti och M. H. Brummer den 24 augusti samt utdrag ur borgarståndets protokoll den 29 augusti 1761.

21 ROOS, Mathilda. Gammel-Svenskby af Mathilda Roos. Efter en uppsats i Ord och
bild. (Stockholm), Föreningen Kvinnliga Missionsarbetare, (1899). Liten 8:o. 12 s. Senare marmorerat pappband. (Föreningen Kvinnliga Missionsarbetare LIX.)

450:Omslaget/titelsidan ingår i pagineringen, med illustration efter fotografi. Skriften vädjar till en varmhjärtad
kristen kvinna i Sverige att åta sig uppdraget att undervisa invånarna i byn, som ligger långt in i södra
Ryssland, där ”... de andliga behofven under dessa
förhållanden äro stora och föga tillgodosedda”. Den
lilla protestantiska kyrkan som finns byggdes 1885 med
pengar från Sverige.

22 SCHÜCK, Henrik. Torneåstenen. Särtryck
ur Fornvännen 1933. Stockholm, Kungl. Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien,
1933. 8:o 257–262 s. Liten skada i nederkanten
på två sidor utan textförlust. Häftad i tryckt
omslag, aningen gulnat i kanterna.
220:Författaren avhandlar här en rudbeckiansk
fantasi om en märklig ristad sten tjugo mil
norr om Torneå.

23 SUNDSTRÖM, Rudolf. På hinsidan Östersjön. Några reseminnen af Rudolf
Sundström. Stockholm, Sigfrid Flodins förlag, 1874. 8:o. (2),+ 117,+ (3) s. Häftad,
oskuren och delvis ouppsprättad, i tryckt något smutsigt gult omslag. Slarvigt uppsprättad s. 89-92 med
revor i pappret.
800:Skildring av St. Petersburg med resa via Åbo, Helsingfors, Viborg, Monrepos och Kronstadt. Hemresa med
tåg genom Finland. Carl Rudolf Sundström (1841-89)
var zoolog och lärare vid Östermalms lägre allmänna
läroverk i Stockholm. Han utgav bl.a. ”Atlas till djurriket” 1878 och ”Handbok för hundvänner” 1889. Det
zoologiska museet liksom de zoologiska och botaniska
trädgårdarna i St. Petersburg ingår förstås bland sevärdheterna i boken.

24 TARKIAINEN, Kari & Ülle. Provinsen bortom
havet. Estlands svenska historia 1561-1710. Helsingfors, Svenska litteratursällskapet i Finland, 2013.
8:o. 379 s. Illustrerad. Förlagsband med skyddsomslag.
250:Utgiven i samarbete med Atlantis förlag.

