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Annan Information
Nagot snedlast. Omslaget med små skrapmarker på framsidan, noterade längs sidorna och ett
par små lagade revor. Ett blad i borjan med några små veck i nedre marginalen, annars en fin
ex. Malmquist, Marie V. Dikten Kristina. Tillegnad H. K. H. Kronprinsessan. Skyddsomslaget
med ett par bilder och veckor, i övrigt en fin ex. Anderson, E. Einar, red. Historisk festskrift
för Chicagos svenska hembygds. Prydlig namnetikett på framsidan på insidan (svagt veck på
den klistrade forsatsbladet). (B. Wahlstroms Ungdomsbocker 815) Omslag av Bertil Hegland.
Förlagets halvlinneband med rodfargat ovre snitt och marmorerade parmpapper. Fint ex.

Skyddsomslaget saknas.
Parmar och rygg nagot solkade och flackade, bakre parmen med reva och viss förlust i ovre
hornet. Frenssen, Gustav. Brev från Amerika. Stockholm, 1924. Stor 4to (32 x 23 cm). 80 pp.
Med 97 illustrationer, den största delen i färg. Omslagen obetydligt blekta och solkade as well
as a dull scary naggar, scratch and fold along the edges; framre omslaget med bokhandlarens
stampel. Revista catalana d'informacio nacional i estrangera 1922-1923 Catarunga 1940-2006
Katolsk historisk översyn 0008-8080 1915-1922 Katolska världen 1865-1901 Orsak. Dalkullan
sangbok; en utvald samling av svenska Sanger och visor. Omslaget med lagad reva i yttre
falsningen, baksidan med latta bruksspar, annars en fin ex. En vacker bok. Boken är en stor
bild på bilden. Interiör med ett par underlinningar i gul markör. Spara, Teofron. John
Ericsson. Lefnadsteckning. Stockholm, 1906.
Omslaget med nagra små veck i nedre delen, i övrigt en fin ex. Dedikation fran forfattaren pa
fria forsattsbladet. Dessa dikter har tonintervall som är nödvändiga för komplexiteten
Goodman tacklar, ibland tames, tillåter oftast att förbli vild och vild. Omslaget med nagra sma
bruksspar, i otroligt fint skick. Original. Förlagets klotryggsband med fotoillustrerad parmar.
Rivista di arti bildligt, Archeologia e urbanistica 1892-1922 Narayana 1915-1922 Narodni listy
1214-1240 1861-1941 Narodna STARINA 1922-1935 Narodni noviny 1848-1849 Naninec
1801-5107 1869-1884 National Academy konstaterar inklusive komplett katalog av fjädern
exhibition2152-8578 1884-1889 National Gallery of Canada årlig bulletin 0711-2866 1963-1985
Nationellt magasin 1830-1831 Nationellt nyhetsbrev från Phi Delta Kappa 1944-0995 19151916 Nationalist 1904-1922 Nationalzeitung. Svenska monitoren. St. Paul och Minneapolis,
1870-1872. Omslag av Gunnar Brusewitz. - Originaltitel: Vattenstället för god fred. En
romantiserad skildring om kampen mot en rovarliga pa Hallndsas på 1880-talet. Förlagets
dekorerade pappband. Fint ex. (Flygminnen 3) Gosta Frodeberg var Flygingenjör. Rydell,
Carl. Äventyr av Carl Rydell, en självbiografi av en sjöfart. Omslaget med nagra sma lagade
revor och vissa små bruksspar i annat, annars fint skick.
Omslaget med ett par svaga veck, i övrigt fint skick. Med författarens dedikation, daterad
Stockholm, april 1983 på förttsbladet och dess namnteckning och teckning på smutstitelbladet.
Liten folio. 112 pp. Mycket illustrerad, mestadels i färg. 1: a upplagan. Utgivarens inbundna.
Forlagsband med skyddsomslag. Fint skick. 2 volymer. Den stora dödligheten bland dessa
religiösa tidskrifter och sognpapper. Dammjacka med några små tårar och veckor, annars bra.
Revista mensual cientifica, artistica y literaria 1893-1984 Trans. Vi tror att detta arbete är
kulturellt viktigt i sin ursprungliga arkivform. Favoriten. Illustrerad literar veckotidning för
hemmet. Det pepprade suset. Flytande fragment och fixeringar. Latt snedlast samt
namnteckning på smutstitelbladet.
Föreningar Arsmbte Hallet i Chicago, III. 1913 och 31: a årliga konventionen. Fint omslag,
män parmarna en aning solkade, jag otroligt fint skick. Faststamning. En samling original
dialogor. Ryggar och falsar samt parmarnas kantar med vissa skrapmarker. 4 volymer. Vilken
mardrom! Vad skulle du säga om du pa din svensexa blev begravd i en kista tillsammans med
en flaska whisky och en walkie-talkie. Namnteckning och datering på forsatsbladet och en
blad med vikt horn, annars en mycket bra ex. Försaljningskatalog över sallsynta bocker och
skrifter utgivna av Kungl.
En bra kopia. Överdådigt illustrerad monografi med text på tyska. Hagerfors portratterar 1800-

talet vita kolonisatorer, som Stanley eller svaga som Mr Shaw. Original. Förlagets dekorerade
pappband. Fint ex. (Stora Biblioteket). Plåtar som åtföljer sidorna 204 och 224 i volym 1 med
ett fotografi som varje skärs ut från plattorna och ersätts av löst bifogade fotokopior; texten
med ett par underlag i penna. Kvadratisk 8: o. 206, (1) s. Rikt illustrerad. Ny utgava. Förlagets
dekorerade pappband. Framre parmens horn latt stukade, jag otroligt gott skick.
Senare privatbundet gront klotband med ryggtitel i skinn och framre omslag (lite hartskuret)
medbundet. Blekt rygg med en par veckor, annars fin. De saker som de skrev kanske inte är
viktiga för sig själva, men de är. Omslaget med lagad reva och smarre veck, annars fin.
Illustrerad med kartor, tabeller och diagram i texten. Häftad. Omslag och rygg nagot blekta
samt med smarre riss och veck, pappersförlust ca 1x1 cm vid rygghuvudet, bakre omslaget
med triangulär pappersförlust ca 3x1 cm i nedre hornet. Skada (110 x 25 mm) på jackans
baksida och lite stött på hörnen, annars en bra kopia. Nedre parmhornen latt stotta, jag är en
bra ex. Framre parmen med en skrapmarke, annars fint skick. Trevligt samtida halvfranskt
band med sparsamt guldornerad samt blindpressad rygg, marmorerade parmpapper och
sprangda snitt.
Förlagets svarta trasa med förgyllt bokstäver och omslagsbild, i dammjacka. Svenska
Tribunens bildguide till Chicago och världens Columbian. Dedie aux dames 1790 citoyennes
Almanach historique et critique des deputes. Fotografier av Anders Qvarnstrom. 1: a
upplagan. Förlagets dekorerade pappband med skyddsomslag. Fint ex. Skyddsomslag.
Ryggrad bara svagt gnidad, annars bra.
Eine philosophisch-theologische Zeitschrift 1829 Paese 1886-1888 Page 1968-1985 Pagine
d'arte. SASP Society for Advancement of Scandinavian Study. Styrelsen för Augustana
College beviljade en semesterledighet. Historiska kommissionen jämförs positivt med de
historiska samlingarna på. Namn pa forsattsbladet samt omslaget med bruksspar. Methodist
Historical Library i Evanston, Illinois och andra på Garrett. Kalenderen är komplett med alla
löv kvar, som täcker varje dag av året 1935. Skyddsomslag. Som ny. Tospråklig katalog med
texter på engelska och tyska. Behandlar civilratt, straffratt, processratt, forvaltningsratt och
finansratt. Innehåller biografiska skisser, statistik över församlingar och så. Lonnquist, C. A.
1876-1916. Efter fyrtio ar. Stycken ur en forsamlingshis-.

