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UNDER DÄCKMary Rose 1545, Vasa 1628, Kronan 1676Under däck handlar om liv och död, strapatser och
människoöden på tre berömda skepp.Kung Henrik VIII:s mäktiga skepp Mary Rose förliste när det avvärjde

ett franskt försök att invadera England 1545. Vasa sjönk i Stockholms hamn på sin jungfruresa 1628.
Regalskeppet Kronan exploderade under ett av Östersjöns största sjöslag 1676. Mary Rose och Vasa har
bärgats i modern tid liksom en stor mängd föremål från Kronan. En värld från det förflutna stiger till ytan.I

temauppslag och sprängskisser får vi följa med ombord. Doft av tjära, stank från hålskepp och otvättade män,
avbruten sömn på hårda däck. Storm eller stiltje, råkyla eller pressande hetta, strid och skräck, sjukdom och
död. Detta var villkoren för sjöfolk och soldater under 1500- och 1600-talen.De sjukdomar som härjade
ombord presenteras på ett fascinerande och skrämmande sätt liksom hur man försökte bota dem med den

tidens läkekonst.

Kronan also called Stora Kronan was a Swedish warship that served as the flagship of the Swedish Navy in
the Baltic Sea in the 1670s. De svenska örlogsskeppen Vasa och Kronan sjönk 1628 respektive 1676.

Mary Rose

Battle of Öland where Kronanthe admirals flagshipwas sunk Udema and. UNDER DÄCK Mary Rose 1545
Vasa 1628 Kronan 1676 Under däck handlar om liv och död strapatser och. Explore Rose Marys board criss
cross fence on Pinterest. Gribshunden 1495 medeltidens modernaste skepp. Om liv och död strapatser och
människoöden ombord på tre berömda skepp. Små fläckar på hörn kanterna. Our work on the Vasa and the
Mary Rose has given us a good insight into these problems Dr. Kronan exploderade under ett av Östersjöns
största sjöslag 1676. You can find their hours ticket options and event information on this page. Mary Rose et
engelsk 1500talls krigsskip som ble berget i 1982 Vasa et svensk krigsskip som forliset på jomfruturen i 1628
ble gjenoppdaget i 1956 og senere berget. Queen Mary is open daily. Under däck handlar om liv och död
strapatser och. After Vasa Isotalo continued onto another lost warship raised hundreds of years after being
sunkEnglands Mary Rose. Välkommen till lansering av boken Under däck Mary Rose Vasa Kronan. FREE
SHIPPING available on all Shoes Boots Cleats in the USA. star line rms titanic shipwreck deck chair cane
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