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Det lilla vi vet och det vi bara kan ana
I tre artiklar för GT har
Anders H Blomström gjort
en djupdykning i Gotlands
medeltid. Men många
frågor väntar ännu på ett
svar.

Det vi vet om 1300-talet det
är som små ljusglimtar i ett
stortmörker.Något arkeolo-
ger är vanavid,men intehis-
toriker. Det märkliga det är
allt det somhistorikernaald-
rig försöker sig på att förkla-
ra. Somdehärpusselbitarna:
● Varför fick Valdemars arv-
fiende Kalmar? Om inte just
för att försvara borgen vår-
vintern 1360–61?
●Hurpåverkadeavrättning-
en av borgmästare och råd
1342 de beslut som de sty-
rande tog 1361?
● Och varför betalade Visby
för ett privilegiebrev somde
förmodligenvisste skullebli
värdelöst?
Jag vågarmigpåatthävda

att alla som inte inser greve
Henriks avgörande roll un-
der 1360-talet, de hamnar
oundvikligen fel. Och ana-
lyserat man de Hanseatiska
privilegiebreven i sinhelhet,
då blir det självklart att Val-
demars planer gick riktigt
ordentligt fel 1361. Och det
redan tre dagar efter massa-
kern utanförmuren.
Någon färdig sanning är

det naturligtvis inte jag för

fram. Bara ett försök att för-
klara det som såmånga ver-
kar undvika.
I min bok Eldskytten har

jag lagtmig sånära sanning-
en jagbara förmår,menändå
tagit mig friheter. Mitt mål

med boken är ju främst ett
försök roa mina läsare med
en god historia. Min huvud-
person Botulf Kattlund lev-
de förmodligen lite senare
än han fått göra i min bok
till exempel. Till och med

bokens värsta skurk levde
faktiskt då. Vi får hoppas att
han sitter där uppe någon-
stans och skrattar åt att ha
blivit ihågkommen på detta
märkliga sätt. Jag lät ävenBo
JonssonGripbli omgift för ti-

digt, för spänningens skull.
Fast hans blivande svärfar,
han blev tillfångatagen där
på redden utanför Helsing-
borg 1362.

Anders H Blomström

"
Detmärkliga
det är allt det

somhistorikerna
aldrig försöker sig
på att förklara.
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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.Vikomtill 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.

edvin Högdal
edvin.hogdal@gotlandstidningar.se

0498-20 24 23

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. Stredblandannat
för Magnus mot Novgorod.
Henrik var även livstidsan
ställd av den engelske kung
en i 100årskriget och del
togblandannat i detberöm
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.

joel Swahn
joel.swahn@helgotland.se

Kända vloggare till Visby

Historiespecial – epilog

Hillary Clinton – vem är det?
I ”Den längsta kampen” nyanserar
Martin Gelin bilden Hillary Clinton och
det amerikanska samhället. Det är
välkommet, tycker Leif Y Dahlberg.

Donald Trumps osannoli-
ka framgångar skrämmer
oss. Ska en sådan fåmak-
ten över kärnvapenknap-
parna? Det skrämmer oss så
till den grad att vi snart bör-
jar tro på den konservativa
mediabilden av Hillary. Är
hon kanske lika ”opålitlig”
somdet sägs? Är det därför
hon har såmärkligt svårt
att hålla undan för en fan-
tast som Trump?
I detta läge kommer DN-

journalistenMartin Gelins
rappt skrivna bok omHilla-
ry som efterskickad. Boken
ger ett långtidsperspektiv
på den första kvinna som
har en chans att nå Vita hu-
set. Vare sig hon vinner eller
förlorar blir USA intemer
sig likt.

Bilden av Hillarymåste
nyanseras. Gelin följer hen-
ne från skolflicksåren till
dags dato. Alltid bäst, all-
tid högpresterande. Hon
frigjorde sig från sin patri-
arkala familjemiljö inspi-
rerad av 1960-taletsmed-

borgarrättsrörelse och det
feministiska uppvaknan-
det. I femtio år har Hilla-
ry Clinton envetet kämpat
för kvinnors lika rätt i ett
extremtmansfixerat land.
Gelin liknar henne vid jät-
ten Sisyfos. Som outtröttlig
rullade klippblocket upp-
för berget och som aldrig
gav upp när blocket trillade
ner igen.
Gelin går längre än så.

Han visar hur kvinno-
hatarna i amerikanskame-
dia långt före Trump vräkt
skit över Hillary. Hon vill
minsann helst kastrera
män, ”klippa snoppen” av
dem! påstod konservativa
tv-värdar. Klart attman inte
kan lita på en sån. Hur är
det egentligenmedHillary
och sanningen?

En faktagranskning av pre-
sidentkandidaterna visade
att Trump ljögmest – för-
stås. Bara 12 procent av det
han påstod var sant. ”Är-
lige” Bernie Sanders tala-

de sant bara till 46 pro-
cent. Hillary var i särklass
sannfärdigast. I 95 procent
av fallen talade hon sant.
Mediabilden var och är allt-
så falsk.
Ändå finns det hopp.

Gelin visar att amerikaner-
na, trots attmånga av oss
trormotsatsen, förändrats
i grunden, genomgått en
”kulturrevolution.” Enma-
joritet tänker nu ”vänster”.
De under 30 är särskilt radi-
kala. Av dem är 72 procent
för samkönade äktenskap
och 80 procent vill bevara
de sociala välfärdsprogram-
men. Stödet för kvinnors
rätt till lika lön är högt. För-
vånansvärtmånga är ock-
så för ”socialism” – även om

amerikanermed det när-
mastmenar skandinavisk
välfärdsmodell.

Bakomden amerikanska
kulturrevolutionen ligger
en förändrad amerikansk
verklighet. Borta är det land
där vitamän försörjde hem-
mafru och barnmed väl-
betalda fabriksjobb. Osäk-
ra deltidsjobb är vad som
finns och kvinnorna ärmed
och delar på dem. Inkomst-
skillnaderna har vuxit all-
deles oerhört. Ofullständi-
ga barnfamiljer är snart lika
normala somden klassis-
ka kärnfamiljen. Tre av tio
mammor är ogifta. Och så
vidare.

Gelin kan visa att varje
vänsterradikal våg i USA har
utlöst en rasande högerra-
dikalmotreaktion - i dag
läs Trump.Medelålders och
äldre vitamänmot Oba-
ma-Clintons ”regnbågsko-
alition” av svarta, latinos,
unga och kvinnor.

Amerikanerna både till hö-
ger och vänster är överens
om en sak. De hatar den sty-
rande eliten iWashington
som fört ut dempå ett slut-
tande plan. Hillarys pro-
blem tycks vara att hon inte
delar den uppfattningen.
Även omhon gått åt vän-
ster förblir hon en sakinrik-

tad realpolitiker. Hon vet
att i Washington är endast
små steg och kompromis-
sermöjliga.
När detta skrivs har

Trump dabbat sig. Igen! Det
är inte helt säkert att han
förlorar röster på det. Han
kan rida på hatvågenmot
Washington som är stör-
re än vi fattat. Även Gelin
har i en senare artikel (Expo
2016) erkänt att Trumf ”för-
ändrat spelplanen”.
Gelins bok omHillary är

hursomhelst ettmycket läs-
värt försök till äreräddning
av denna kvinnliga Sisyfos.

leif Y Dahlberg

Hillary Clinton. uSA:s nästa president? Foto: Paul Sancya/TT
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Martin Gelin
Den längsta kampen.
Hillary Clintons väg till
makten.
Natur & Kultur, 2016
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Blev greve Henrik
Gotlands pantherre?

svårt men lyckas fly. Bo Jonsons och
greve Henriks seger blev total.
Men innan Henrik fick ut sin pant i

Gotland så hände något som ändrade
på allt än en gång. På en Hansadag i
Lübeck 25maj bekräftades det både att
Visby inte var undersåte till kungen av
Danmark utan en del av Hansan, samt
att stora anfallsförbundet från 9 sep
tember 1361 med kungarna av Sverige
ochNorge fortfarande var gällande. En
förberedelse inför det stillestånd som
ingicksmedDanmarkbaranågraveck
or senare, den 21 juni 1364.

Den7 juli undertecknasävenen fredmel
lanHansanochgreveHenrik, samtden
nes bror Claus. 26 juli 1364: greve Hen
rik får panten i Gotland:
”Kung Albrekt förpantar för trogen

tjänst i Sverige till greveHenrik avHol
stein och Stormarn och hans arvingar
Visby stad och hela Gotland för 4000
mark silver att återbetalas i Lübeck, Ro
stockellerWismar. BiskopNils (Markus
son) i Linköping,drotsenNils Turesson,
KarlUlfssonavUlvåsaochErikKarlsson,
alla tre riddare, samtyckerochbeseglar
jämte utfärdaren.”
Men det är för sent för Henrik. Krigs

trötthetenhar gjort panten till ett pap
per utan värde. Och det var tur för gu
tarna, för Henrik var den ende som
hade både kraft och resurser nog för
att bygga en tvångsborg på Gotland.
Den ende som skulle kunnat göra slut
pågutarnas skatteparadisgenomatt in
föra samma höga skatter som i resten
av norden.

Henrik fick visst panten i Öland och
Borgholm istället. Det kan vi ana av att
gamla Albrekt löser Henriks panter
både i Öland och i Kalmar några år se
nare, för sin sonkungAlbrekts räkning.
Inget tyderpåattHenriknågonsinsatte
sin fotpåGotland. I varje fall inte i täten
för enmäktig här.

Så Gotland fick respit några decennier
till. Nedgången blev inte dramatiskt
utan smög sig på efter hand. Ännu ett
Hansakrig och ökande kaparverksam
het bidrog. Först trettio år senare anno
1394 erövrade kung Albrechts kapare
några av de södra tornen i Visbys ring
mur. Den landsflyktige kronprinsen
Erik Albrechtson byggde året därpå
öns första tvångsborg. Borgen Landes
krone på udden norr om Klintehamn.
Men hertig Erik Albrechtson dog i pes
ten redan 1397. Efter hans död förvand
lades Visby till vitaliebrödernas kapar
näste.
Den fullständigaunderkastelsenblev

så skattebrevet av den 10 maj 1412, un
dertecknat i Kalmar av öns tre prostar
och öns samtliga tjugo domare. Skat
ten höjdesmed tusen procent. Alla gu
tar tvingadesgöradagsverke ibygget av
Visborg. Gutarnas urgamla frihet gick
förlorad.

Anders H Blomström

Fotnot: Underkastelsebrevet finns att läsa på
min sida eldskytten.se under rubriken Botulfs
två brev.

Även efter digerdöden 1351 var Visby
Hansans rikaste och mäktigaste stad.
Även efter invasionen 1361 var Visby
störst på handeln med England. Kung
Magnus hade försökt höja gutarnas
mycket låga skatt, men misslyckats.
Även Valdemar slutade snart kalla sig
för gutarnas kung. Bara en furste ver
kade stark nog att på allvar kuva gutar
na. Greve Henrik av Holsten på Kalmar
borg.
Den 27 juli 1364, på dagen tre år efter

massakern utanför Visbys murar, fick
greveHenrik ta emotpanten iGotland.
Var det då Gotlands nedgång började?
Tre dramatiska år hade passerat se

dan invasionen. Den 19 juni 1361 hade
Henriks syster Elisabethblivit trolovad
medkungHåkonavNorgeochSverige.
En trolovning som innebar att Håkon
bröt trolovningenmedValdemars dot
terMargarete.Redannågongångunder
våren hade Henrik troligen anlänt till
Kalmar med sina trupper. Den 22 juli,
seglade Valdemar frånÖland och land
steg på Gotland.
Sommaren 1362pågick förstaHansa

kriget för fullt. Då vändes allt upp och
ner igen. Stora anfallsförbundet hade
just erövrat Köpenhamn. Hanseaterna
belägrade Helsingborg. Väntade bara
på de svenska trupperna. Sedan skulle
Skånes lås Helsingborg falla.

Men då landsteg Valdemar överraskan
de utanför Helsingborg och erövrade
över femtio avHansans uselt bevakade
skepp. Seglade sedan ivägmed tolv sto
ra fullastade koggar. Brände resten av
skeppen på stranden innan belägrar
nahannskynda till undsättning. Valde
mar tog med sig en lång rad värdeful
la fångar. Den lösensumma han begär
devarofantlig. För förstagången fylldes
hanskassakistor. Lübecksborgmästare
stod som förloraren. Hans straff blev
halshuggning.
Greve Henrik tycks ändå ha vunnit

på affären, för förmodligen vardethan
som erövrade Öland och Borgholm för
sin blivande svåger kung Håkons räk
ning. I december 1362 seglade Henriks
syster mot Stockholm för att förenas

med Håkon. Men hennes skepp drevs
ilandunder en storm.Honblevdanske
ärkebiskopens fånge.Ännuenviktig se
ger för Valdemar.
Nu blev Henrik dubbelt förrådd. För

Håkon ochMagnus slöt aldrig upp vid
Helsingborg och i bot gav de panten
i Öland och Borgholm till Hansan. Så
var det kanskeHenrik somöverlämna
de Borgholm? Mycket möjligt, men vi
kan bara gissa. Håkon bröt nu trolov
ningenmed grevinnan Elisabeth. Den
9april 1363 vigdesHåkonochMargrete
Valdemarsdater i Köpenhamn.

På en Hansadag i Wismar den 23 april
krävde Rostov, Gotland (det vill säga.
Visby) och greve Henrik, att kungen
av Danmark skulle stämmas för fängs
lingen av Elisabeth. Hon var då redan
frisläppt.
Redan 1362 såg det ut som om Visby

var med i striden mot Valdemar. Det
anar vi av ett brev om panten i Öland
och Borgholm till Hansan. För i brevet
står det att den nye borgherren skul
le utses antingen av rådet i Visby eller
av det i Lübeck, de två ledande Hansa
städerna.
JärnHenrik hittade snabbt nya allie

rade.MagnusochHåkonhade landsför
visat stora delar av det svenska riksrå
det. RiksrådetmedBo Jonsson i spetsen
avtalade numed gamle hertig Albrekt
av Mecklenburg att erövra Sverige åt
dennes sonungeAlbrekt. Det riksrådet
var ute efter var enmarionettkung. De
två som ledde erövringen av Sverige i
snabb takt varBo JonssonGripochgre
ve Henrik. Startpunkten för erövrarna
var Henriks borg i Kalmar.
I december 1363, ett år efter tillfånga

tagandetavgrevinnanElisabeth, tågade
de in i Stockholm. Henrik fick delar av
panten i Bergslagens gruvor som tack.
Han utlovades även panten i Gotland,
men först efter att han krossat resten
avmotståndet.
Baranågramånader senare lyckades

JärnHenrik knäckamotståndet. Tidigt
våren 1364besegradesHåkonochMag
nus i slaget vidGate utanför Enköping.
Magnus togs tillfånga. Håkon sårades

"
Skatten
höjdes

med tusen
procent. Alla
gutar tving-
ades göra
dagsverke
i bygget av
Visborg.
Gutarnas
urgamla
frihet gick
förlorad.

Var det invasionen 1361 som inledde till Gotlands
nedgång? Eller något helt annat? Hur som helst så blev
underkastelsebrevet 1412 slutpunkten. Detta är tredje
och sista artikeln om Gotlands medeltid av författaren
Anders H Blomström.
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Om förfAttAreN
● I mars gav Anders H Blomström ut medeltidsdeckar
”Eldskytten”, som till stora delar utspelar sig i Visby
under Valdemar Atterdags erövring.
●Nils Blomkvist, historieprofessor på Campus Gotland,
hade följande att säga om romanen: ”Jag lyfter på min
stormhatt i salut för din kringsyn och källkunskap be-
träffande östersjöväldet och det sena 1300-talet.”
●Anders H Blomström kommer att hålla två föredrag
under Medeltidsveckan kring sina efterforskningar:
onsdag och torsdag 14:00 på Strand hotel.
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● I mars gav Anders H
Blomström ut medeltids-
deckaren ”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 käll-
kunskap beträffande öst-
ersjöväldet och det sena
1300-talet.”
●Ronnie Lundin skrev föl-
jande i GT:s recension av
boken: ”Blomström kan sin
gotlandshistoria väl och
det märks, historiskt sett
är den väl förankrad.”
●Anders H Blomström
kommer att hålla två före-
drag under Medeltidsveck-
an kring sina efterforsk-
ningar: onsdag och torsdag
14:00 på Strand hotel.


