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»Denna slösande rikt illustrerade och faktaspäckade bok om medeltidens och renässanstidens Kalmar med
lundahistorikern professor Dick Harrison som kunnig ciceron är en bok man mycket gärna sträckläser.«
Bibliotekstjänst Dick Harrison skriver om Kalmars historia! Nya arkeologiska utgrävningar i Kalmar har väckt
sensation inom forskarvärlden. De visar att staden är mycket äldre än vad man tidigare trott, och bilden av den
gamla nordiska metropolen har förändrats i grunden. Få svenska städer har varit scen för så många historiska
konferenser, överenskommelser, belägringar och strider som Kalmar. Under medeltiden var staden en av de
främsta i Norden och dess politiska betydelse var avsevärd. Kalmar hade en förmögen stadsbefolkning och
slottet var ointagligt. Men i mitten av 1600-talet gick staden under, och det medeltida Kalmar begravdes. De
senaste årens arkeologiska utgrävningar i området har gett häpnadsväckande nya insikter i stadens förflutna.
Dick Harrison, författare och professor i historia, skildrar nu stadens reviderade historia. I boken ger han oss
en fascinerande tidsresa från medeltid till renässans, med plats för alla dåtidens mäktiga män och kvinnor ?
Birger jarl, unionsdrottningen Margareta, Erik XIV med flera. Boken är rikligt illustrerad med nytagna foton
från stadsmiljö och utgrävningar samt föremålsbilder. Boken är ett samarbete med Kalmar kommun.
Lokalens originalinteriör har. MATLAGNING TILLSAMMANS MED VÅR KOCK Välkommen till en av
Kalmars vackraste lokaler, och vidare in i vårt vegetariska kök. Upplev Kalmar och Slottshotellet. Här kan
upp till … Kalmar län är ett av Sveriges län, omfattande områden i östra Småland och hela Öland. Blå

Jungfrun är en klippö och nationalpark mitt i norra Kalmarsund i Oskarshamns kommun, Kalmar län.
Lokalens originalinteriör har. Välkommen till Slottshotellet. Upplev Kalmar och Slottshotellet. Här finns
Kvarnholmen och Baronen köpcentrum med butiker och restauranger. Välkommen till Skånes
Bygdegårdsdistrikt . I Kalmar kan du uppleva staden, historia, konst & kultur, Kalmar slott, museum och
sport. Välkommen till Slottshotellet. Svensk Cater är en av Sveriges ledande livsmedelsgrossister för
uteätarmarknaden. Svensk Cater i Kalmar är Kalmars enda lokala matgrossist med fullt sortiment. Kalmar
läns valkrets utgör en valkrets vid. Det är vårt ansvar att hitta och använda lösningar som effektiviserar arbetet
samtidigt som det bidrar.
För allt som rör släktvapen, vapensköldar och mer därtill Det svenska kulturlandskapet. Svensk Cater är en
av Sveriges ledande livsmedelsgrossister för uteätarmarknaden. Här kan upp till … Teatermiddag på Villa
Solbacken.

