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I juni 2002 seilte Jarle Andhøy, Alex Rosén og David Mercy med kurs mot Nordishavet. Målet var å seile i
vikinghøvdingen Ottars kjølvann og å seile lengst mulig nord mot polisen. Ekspedisjonen satte

verdensrekord, ingen seilbåt hadde tidligere seilt så langt nord, i åpent farvann, men ble belønnet med
utkastelse av Svalbard og med 3 rettssaker. I juli 2004 fortsatte ekspedisjonen etter å ha blitt forsøkt stoppet
av Norsk Politi og Kystvakten på Finnmarkskysten. Sysselmannen hadde ettersøkt Dyrenes konge» etter hans
møte med isbjørn på Svalbard. I ren sjørøverstil flykter «Berserk» til frihetens Russland, og seiler videre til
pomorenes rike for å gi fra seg vennskapssteinen fra Norge. Seilasen går gjennom Russlands bakgård og

dystre historie til vikinghøvdingen Odins hjemsted i Asenes hov, før vinterseilasen til Valhall.

Poster della serie Berserk Veien Til Valhall. He is most renown for his voyages together with Alex Rosén
Norwegain comedianpresentermusician in the 27foot Albin Vega sailing vessel Berserk II to Svalbard and
Russia since these voyages became the subject of the Norwegian television series Berserk mot Nordpolen
Berserk to the North Pole and Berserk til Valhall Berserk to. Berserk The Road to Valhall TV MiniSeries

2005 on IMDb Movies TV Celebs and more.
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390 words view diff case mismatch in snippet view article find links to article Andhøy seglade i de norska
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Berserk til Valhall PDF. Klassifikasjon. He is most renowned for his voyages together with Alex Rosén
Norwegian comedianpresentermusician in the 27foot Albin Vega sailing vessel Berserk to Svalbard and
Russia since these voyages became the subject of the. It looks like we dont have any episodes for this title
yet. Berserk Veien Til Valhall. This is a list of some programs that have been or are being broadcast by

Norwegian Broadcasting Corporation NRK Norwegian Norsk rikskringkasting on the NRK1 NRK2 NRK3 or
NRK Super television channels. NRK1 fredag 24. Andhøy is best known for controversial voyages in.

ZEGINs Vikings Berserk The Nordic Monster Wolf of Norse Mythology Patch Embroidered Applique Iron
On Sew On Emblem. Assassins Creed Valhalla revels in its juxtaposition of brutal berserkers and crafty

assassins so its no wonder that it offers you a versatile range of combat builds to choose from.
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