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Plundring av vikingatida skatter på Gotland – Diverse Hent PDF Året var 1036 och det var en riktigt kall
vinter på Gotland. Gairalv som då var 25 år hade haft en mycket god jaktsäsong. Han tänkte för första gången

segla österut med eget skepp och egen besättning för att sälja vapen, skinn och hästar. Men sjörövare
planerade ett bakhåll för Gairalv och hans besättning i en trånga passage innan de nådde öppet vatten. Detta
är början på berättelsen om en vikings livsöde, och de obetalbara skatter han hittade, som har bevarats ända

till idag.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historist verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för den samtid som de
skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt stötande material är inte

uttryck för förlagets hållning.
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