
Kultur & Nöje16 Gotlands Tidningar Måndag 1 augusti 2016

k
u
lt
u
r
&
N
Ö
JE

Edvin högdal
TEl: 0498-20 24 23
E-post: kultur
@gotlandstidningar.se

Tf rEdakTör

Sommarkvällsmusik
I kväll bjuds det på
klassisk sommarkvälls
musik i östergarn kyrka.
Musik av bland annat Bach,
Piazzolla och Atterberg.

TipsET

Gotlänningarna öppnade plånboken
Musik
Peter Ekstrand och
jazzkonstellationen
Gotland hot får gav två
konserter till förmån för
öns flyktingar. De kom
att häpna över gotlän
ningarnas givmildhet.

NewOrelanskvartetten, som
består av Peter Ekstrand,
BjörnUllberger, BjörnEriks
son och Holger Gross, hade
bara planerat för två spel
ningar. En i Hamra kyrka
och en i Burs kyrka. Gensva
ret har fått dem att övervä
ga fler, om det inte vore för
att sommarenärpåvägmot
sitt slut.
–Vi samlade in4000kro

nor iHamra.Vi komtill Burs

kyrkamedenutmaning: slå
Hamraborna. Och det gick
juvägen.Ungefär6500kro
nor fick vi in på andra kon
serten, sägerPeter Ekstrand.

Pengarnagåroavkortat till
Svenska kyrkans, Röda kor
sets och Rädda barnens ge
mensamma flyktingarbete.
– Gotland är inte känt

för att ta emot mycket flyk
tingar,mendethärvisarhur
mycket engagemang det
finns på ön. Det var myck
et folk på konserterna, och
jag tror inte särskilt många
komförattdegillarNewOr
leansjazz, säger Peter Ek
strand.
Vidkonserten iHamraer

sattes Holger Gross av Got
landsklenodenGöranRing
bompå banjo.
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Bandet. Peter ekstrand,
Björn ullberger, Björn eriks
son och Holger Gross.

Varför invaderade
Atterdag Gotland 1361?
Valdemar Atterdag erövrade
Skåne, Blekinge och Öland
i snabb takt hösten 1360.
Magnus Eriksson och sonen
slöt fred för att möta hotet.
Men de behövde hjälp. Den
somkomtill deras räddning
vargreveHenrikavHolstein.
Som tack för att Henrik höll
Kalmar fick han borgen och
länet ipant.OchHenriks sys
ter Elisabeth blev trolovad
medHåkon.
GreveHenrik varminsann

intevemsomhelst.Hanhade
stridit för flerakungar ikors
tåg i öster. Stredbland annat
för Magnus mot Novgorod.
Henrik var även livstidsan
ställd av den engelske kung
en i 100årskriget och del
togblandannat i det beröm
da slaget vid Crécy. Mot slu
tet av sitt liv stredHenrik för
påven.Han kallades för Järn
Henrik av sin samtid.
Menförstoch främst såvar

HenrikValdemars arvfiende.
Henriks far greve Gert eröv
rade Jylland och gjorde Fyn
till sitt arvelän. Danmark
upphörde faktiskt att existe
ra som rike. Två grevliga ku
siner hade var sin halva av

riket i pant. Denna tid kall
las för den kungalösa tiden
i historieböckerna.
Henriks far blev dräpt i en

kommandoräd. Halshug
gen över sängastolpen sägs
det. Grevedråparen Niels
Ebbesen blev genom denna
handling odödlig. Han blev
Danmarks motsvarighet till
Robin Hood. Frihetshjälten
alla danska skolbarn mås
te läsa om i skolan. Ingmar
Bergman satte mitt under
brinnande världskrig upp
motståndspjäsen Niels Eb
besen på Stockholms stads
teater. Det blev hans första
stora pjäs.

Fast greveHenrik, han ficksin
hämnd. Dräpte sin fars drå
pare i ett slag som verkar ha
varit minst lika blodigt som
det utanför ringmuren.Men
trots att han vann slaget så
förloradeHenrik Jylland.
Danska riket återuppstod

genomgrevemordetochVal
demarbörjadesinkungagär
ning. Fasthanblevbarakung
över en liten remsa längst
uppe vid Limfjorden på Jyl
land. Resten av panten i Jyl
land tvingades han lösa ut
bit för bit från greve Hen
rik. Något som gjorde Valde
mar kroniskt fattig ochHen
rik rik.
Valdemar och Henrik var

de enda som alltid stod på
olika sidor under sin livstid.
Alla andra furstar bytte stän
digt sida. ValdemarochHen

rik stod mot varandra även
under hundraårskriget. Val
demar hade lovat att strida
påden franskekungenssida,
och för det fick den danske
kronprinsen Kristoffer bli
trolovad med en av de fran
ska prinsessorna. Fast den
affären gick omkull när den
franskekungentillfångatogs.

Vintern 1360 stod så arvfien
derna Valdemar och Hen
rik på var sin sida av Kalmar
sund. Henrik i Kalmar. Val
demar på Borgholm. Hen
rik spärrade vägenmotnorr.
Båda använde sig av legosol
dater. Henrik hade råd med
det. Valdemar hade det inte.
SkåneochBlekingehadeVal
demar inte kunnat plundra.
De var ju en del av danska ri
ket. Men Öland blev plund
rat. Den plundringen räckte
inte långt. Legosoldater var
dyra. Valdemar måste hitta
en ny lösning, annars riske
rade han att trupperna över
gav honom.

Lösningen för Valdemar blev
invasionenavGotland. Trup
perna skulle få sin sold ge
nom att plundra landsbyg
den. Men att brandskatta
Visby?Nej,detvardet inte tal
om. Det är forskare numera
överens om. Att ta stridmot
svensken, det var en sak. Att
ta strid mot hansan, det var
något helt annat.
Fast hade inte Valdemar

fått väldigt mycket silver då

på sommaren 1360? Hansa
städerna låg ju redan26 juni
med sina skepp i Köpen
hamnoch väntade på rätten
attköpaskånsksill redaninn
an Helsingborg var färdig
erövrat. Handla på dansk
strand som det brukade stå
i privilegiebreven.
Fisk var ju det enda som

fick ätas under den långa
fastetiden. Och sillen, den
gick till i väldiga mängder
vid denna tid. Så fyra nord
tyskaHansastädervarbered
da att betala väldigtmycket.
Deras ombud hade med sig
fullmakt att betala mellan
1000 och 1200marker silver
var för den rätten. När vi vet
att Gotlands skatt var på 120
marker silver årligen. Ja då

vet vi att Valdemar skulle få
fyrtiogångerdengotländska
skatten.
Så finnsdetnågonsanning

omvarför Valdemar kom till
Gotland? Hade inte Hansan
just fyllt hans kistormed sil
ver?BehövdeValdemarverk
ligenplundraGotland?

I nästa artikel kommer vi lite
närmare svaret.
Och vad hände egentli

gen när Valdemar stod där
utanförmuren? Svek staden
landsbygden?
Och hur blev det egentli

gen? Kom Henrik någonsin
till Gotland som öns pant
herre?

Anders H Blomström

"
Lösningen för
Valdemar blev

invasionen avGot-
land. Trupperna
skulle få sin sold
genomatt plundra
landsbygden.

OM förfAttAreN
● I mars gav Anders H Blom
ström ut medeltidsdeckaren
”Eldskytten”, som till stora
delar utspelar sig i Visby
under Valdemar Atterdags
erövring.
●Nils Blomkvist, historie-
professor på Campus Got-
land, hade följande att säga
om romanen: ”Jag lyfter på
min stormhatt i salut för din
kringsyn och källkunskap
beträffande östersjöväldet
och det sena 1300-talet.”
●Anders H Blomström
kommer att hålla två före-
drag under Medeltidsveckan
kring sina efterforskningar.

Går det att förklara varför Valdemar Atterdag invade-
rade Gotland? Ja, det menar i varje fall författaren
Anders H Blomström. I tre artiklar för GT kommer
han att berätta om sina sensationella rön.
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VisBy
I november kommer
kända ansikten från You
tube till Ica Maxi Arena.

OrganisationenTubeconSve
rige anordnar evenemanget
där kända vloggare samlas
tillsammans med fans. Tur
nén når Gotland den 12 no
vember och då kommer ett
30tal vloggareatt finnas i Ica
Maxi Arenadit ungdomar är
välkomna.

På eventet kommer ungdo
mar att få träffa så kallade
”Youtubers”, däribland got
länningen Jens Norell, och
kunna delta i paneldiskussi
oner där de kan ställa frågor
till vloggarna.

– De som följer mig vet
vem jag är och hur jag ser
ut. Jag ser mest fram emot
att få ett ansikte på de som
följermig och veta varför de
gör det, säger vloggaren.

Tubecon Tour genomförs
även på sju platser på fast
landet i höst. Jens Norell
kommer att vara med i fem
av städerna.När Tubeconge
nomfördes för förstagången
i Stockholm i år kom unge
fär 4 500personerbesökare.
– Då fanns det hbtq och

antimobbningspaneler, jag
trorattdetkommervara lika
dant iVisby, säger JensNorell.
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Kända vloggare till Visby


