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Stenansigter Martin Petersen Hent PDF Herrens år 1361, tredje dag efter Sankt Jakobs Dag.
Foran Visbys porte faldt gotlænderne i danskernes hænder.

De er begravet her. Bed for dem. Vi er midt i højmiddelalderen i Norden. Mellem kongedømmerne Danmark
og Sverige bølger erobringstogterne frem og tilbage med drab, rædsel, sorg og sult i kølvandet. Også på

Gotland i Østersøen hører man krigstrommer i det fjerne.

Jakob Olavssøn er en ung dansk stenhugger der i 1360’erne har forladt sin hjemegn i Jylland og er draget ud i
verden for at bruge sit kreative talent. Han har skabt sig en karriere på Gotland og fået kone og to børn da
danskerkongens skibe pludselig kommer til syne i horisonten. Borgerne i Visby trues nu af den angribende
danske hær, men mere alvorlig er trus-len mod Gotlands bondebefolkning – og Jakobs kone har familie
blandt bønderne. Pludselig står Jakob i et dilemma. Hvem er han egentlig? Hvor ligger hans loyalitet?

Denne fortælling handler om det eksistentielle valg. Hvordan gør man det gode når man frygter for eget og
andres liv? Hvil-ken beslutning har man mod til at træffe i en krisesituation – og hvordan lever man videre

med den bagefter?

Stenansigter er en historisk roman der er inspireret af og hand-ler om danskernes invasion af Gotland i 1361
under Valdemar Atterdag. En historie om middelalderens danske imperialisme – og de ofte fatale

konsekvenser den fik for den lille mand.
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