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I den här e-boken får du veta mer om en av Sveriges mest kända kyrkobyggnader - Västerås domkyrka. Du får
veta mer om dess spännande historia och kopplingarna till både kungar och hertigar. Större delen av den här
miniboken handlar om det stora restaureringsprojekt som höll på för fullt när texten skrevs.
Texten publiceras i april år 1866 i tidskriften "Ny Illustrerad Tidning". Den publicerades under signaturen
"Aug. S." som användes av den svenske journalisten Per August Ferdinand Sohlman (1824-1874). Eftersom
den här texten skrevs på 1800-talet så innehåller den mått, ord och personer som inte är så bekanta i dag.
Därför har vi kompletterat originaltexten med en kortfattad ordlista.
Postat den 2017-04-24 av Henrik Den här e-boken handlar om slottsruinen Hammershus på Bornholm och
dess dramatiska. Bengt Stolt Stiftshistoriskas skriftserie Skara stiftshistoriska sällskap har under en följd av år
givit ut.
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Skiljebostugan ligger cirka 4 km från Västerås city. Svenska Pommern var inte en integrerad del av det
svenska riket.
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