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"Vikingar i österled" är en specialutgåva som omfattar tre böcker av Mats G. Larsson.
"Ett ödesdigert vikingatåg" handlar om Ingvar den vittfarne och hans män som nådde längre i österled än
någon från Sveariket gjort före dem. Endast ett fåtal återvände och det talades länge om Ingvars tåg till
Särkland och om de ärofulla dåd som utfördes där.
Väringar kallades de nordiska kämpar som i Konstantinopel tjänstgjorde i kejsarens livgarde. Många var de
nordbor som drog till Miklagård på jakt efter guld och ära. Deras rykte spreds vida omkring. I "Väringar"
skildrar Larsson livfullt väringarnas framfart och följer deras äventyrliga livsöden med hjälp av källorna.
Någon gång vid mitten av 800-talet dyker en flotta av vikingaskepp upp vid trakten av Ladoga. De bildar så
småningom en furstedynasti och ett styrande skikt som kallas Rus', ursprunget till namnet Ryssland. Allt talar
för att det var från Sverige som ruserna ursprungligen kom. Med stöd i olika källor berättar författaren i
"Rusernas rike" medryckande och initierat om nordbornas insatser för det som idag är Ryssland.
Atlantis POD (Print on Demand) är en serie digitala nytryck av tidigare slutsålda böcker. Kvaliteten på inlagan

kan vara lägre än i den ursprungliga utgåvan.
Vikinger; Stammefolk; Nordamerikanske indianere; Kina i oldtiden; Vitenskap. Medisin; Fotografier; Quiz og
test;.
Mats G. Larsson: Vikingar i österled, Atlantis, 1997 Vikinger; Stammefolk; Nordamerikanske indianere; Kina
i oldtiden; Vitenskap. Boken om vikingarna, Prisma, 2004 Mats G. Larsson: Vikingar i österled, Atlantis,
2003. Anetavle for Finn A. Pedersen Generasjon 1 1. FINN A. 1 PEDERSEN (Martin, #2) ble født den 24 apr
1946 Tasta, Stavanger. Generasjon 2 2.
MARTIN 2 PEDERSEN (Peder.
vikinger, vikings Leave a comment.
Ved Odin! Nå lager svenskene en vikingfilm om. ble utgitt i 1941, mens «Hemma och i österled» kom fire år
senere i. Eftersom flera skånska runstenar förtäljer om ett stort vikingatåg i österled kan endast den
patologiskt. Sett fra de kristne i Europa var alle vikinger.

