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Kom med på en rejse til Gotland og Fårö, hvor du går i tusind år gamle 
fodspor, og historiens vingesus blæser dig omkuld. Siden hedenold har de 
to øer i Østersøen tiltrukket folk fra nær og fjern, og sporene af de mange, 
som kom før os, ses stadig ude i landskaberne og inden for bymuren i 
hovedbyen Visby. Øerne drager stadig. 

Følger man sporene, og lytter man efter, er det, som om man kan høre forti-
dens stemmer hviske deres historier til een. Her har bl.a. sørøvere, nonner, 
rige købmænd og afsatte konger igennem tiderne levet. Danske kong Val-
demar Atterdag erobrede øen i 1361, og små 300 år senere tabte Christian 
4. den igen i krigen, som også kostede ham et øje og hans gode helbred.

Hovedbyen Visby er i dag på Unescos Verdensarvliste på lige linje med 
pyramiderne i Giza, Den Kinesiske Mur, og Roskilde Domkirke. Men Got-
land og Fårö er ikke kun middelalderruiner og bronzealderhøje, på øerne 
finder du også nutidskunst, “loppis” og svensk gastronomi. 

Gotland og Fårö er svenskernes foretrukne ferieparadis, og mere end en 
mio. gæster hvert år øerne, som udover den spændende historie også er 
kendt for en storslået natur med bedre sandstrande og mere sol end det 
svenske fastland. 

Om denne guide
Jeg er historiker og har igennem de sidste fem år haft fornøjelsen af at 
være rejseleder på Gotland & Fårö. I En historikers personlige guide til 
Gotland & Fårö deler jeg ud af mine bedste oplevelser på øerne, guider 
dig til steder, som jeg synes du bør se og fortæller de historier, som jeg så 
ofte har fortalt til mine medrejsende. Bogen er således et kurateret ud-
valg af mine rejseerfaringer og min historiske research. Jeg giver dig her-
med mit bud på, hvad jeg synes du bør se og gøre på Gotland & Fårö. Og 
af den grund er guiden personlig og måske ikke som de fleste guidebøger. 
Med denne bog kan du finde vej, vide mere og lære nyt om gammelt.
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