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Vikingarna var erkänt skickliga krigare i de flesta former av vapenkamp, och hade sinsemellan en rad uttalade
stridsideal. Lars Magnar Enoksen har länge ägnat sig åt att studera vikingarna och beskriver i Vikingarnas
stridskonst hur de vikingatida nordborna tränade upp sina stridsfärdigheter, både med och utan vapen. Hans
redogörelse lägger tonvikt vid närstridskunskaper, men även stridsgrupperingar vid fältslag och
vikingaflottornas sjöstrider berörs i boken. Lars Magnar Enoksen varvar längre och kortare citat ur
högklassiga historiska källskrifter med noggranna analyser av de delar av textinnehållet som berör vikingarnas
kampmetoder. Lars Magnar Enoksen har länge studerat vikingarna och i synnerhet deras skrifter och
stridskonst.
Han har tidigare utkommit med flera böcker i ämnet, bland andra "Runor. Historia, tydning, tolkning" (1998)
och "Gudar och gudinnor i Norden" (2005).
Det kostnadsfria medlemskapet ger dig det absolut bästa inom militärhistoria i form av film, böcker, resor m.
Pennan & Svärdet är Sveriges största upplevelseklubb för militärhistoriskt intresserade. Pennan & Svärdet

drivs av stiftelsen Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB), en stiftelse som varje månad producerar
exklusiva. [Lars Magnar Enoksen] HITTA Vikingarnas stridskonst hos den prisvänliga vikingabutiken allt för
viking och medeltidsintresserade. Vikingarna var erkänt skickliga krigare i de flesta former av vapenkamp,
och hade sinsemellan en rad uttalade stridsideal. Det kostnadsfria medlemskapet ger dig det absolut bästa
inom militärhistoria i form av film, böcker, resor m. Pennan & Svärdet är Sveriges största upplevelseklubb för
militärhistoriskt intresserade. Ångrar djupt att jag inte började med det här för 15-20 år sedan. läsdagbok.
Get this from a library. Läsdagboken är från oktober 2004 och framåt. Läsdagboken är från oktober 2004 och
framåt. Pennan & Svärdet drivs av stiftelsen Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek (SMB), en stiftelse som varje
månad producerar exklusiva. Laddas ned direkt. Lars Magnar Enoksen har länge I Vikingarnas stridskonst
varvas längre och kortare citat ur högklassiga historiska källskrifter med noggranna analyser av de delar av
textinnehållet som berör. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%
de réduction.

