Program

Följ med på marinarkeologisk utgrävning och
upplev provskjutningen med kopian av den
400 år gamla skeppskanonen
Kom och upplev en spännande och händelserik dag den 12
juni som tar dig tillbaka till den hemska natten år 1566 då
en kraftig storm drog in över Visby och förliste femton krigsskepp tillhörande den Dansk-Lübska flottan. Marinarkeologer kommer under dagen att berätta deras historia med
utgångspunkt i fynden från fartygen och demonstrera med
undervattenskameror hur de marinarkeologiska undersökningarna genomförs för att ta reda på fler gåtor som döljer
sig på Östersjöns botten nära Visbys stränder. Du kommer
att få uppleva en ceremoniell provskjutning med den cirka
fem meter långa kopian av den bärgade skeppskanonen
från 1500-talet och höra hantverkarna berätta hur denna
unika skeppskanon har kunnat återskapas.
När: 12 juni, 2008
Tid: 12.45 – 17.00 , Avgång till Kopparsvik från Almedalsbiblioteket (Cramérgatan 5) vid gaveln mot Almedalen
Var: Kopparsvik och Krusmyntagården
Konferencier: Mikaela Säfvenberg, guide och arkeolog
OSA senast den 9:e juni till det kostnadsfria eventet till
Heritage Underwater
event@hillandknowlton.com
M A R I T I M E A RC H A E O LO GY G OT L A N D

www.huma-gotland.se

12.45–13.00

Avgång från Almedalsbiblioteket

13.00 - 13.10

Ankomst och välkomna, Göran Ankarlilja, projektledare för det marinarkeologiska
projektet Heritage Underwater Maritime Archaeology (HUMA)

13.10 - 13.25

Kort om projektets bakgrund, syfte och redan bärgade fynd, Ilse Hammarström,
HUMA och Christine Husum, Rambøll

13.25 - 13.55

Hur genomförs de marinarkeologiska undersökningarna? – guidning och demonstrering med undervattenskameror, Göran Ankarlilja, projektledare, HUMA

14.00 - 14.15

Transport med buss till Krusmyntagården

14.15 - 14.20

Välkomna och kort introduktion av dagen, Dirk von Ameln, Nord Stream

14.20 - 14.30

Det unika med Gotlands kulturarv, Marianne Samuelsson, Gotlands Landshövding

14.30 – 14.40

Samarbetet mellan Länsmuseet och HUMA-projektet - Värdet av att bevara Gotlands
kulturhistoria och projektets bidrag, Lars Sjösvärd, chef för Länsmuseet på Gotland

14.40 – 14.50

Här bärgades skeppskanonen från 1500-talet, projektledare, Göran Ankarlilja,
HUMA

14.50 – 15.10

Berth Johansson, smed, och Björn Lyrstrand, timmerman, Smedja Volund AB berättar om kanontillverkningsprocessen

15.15 – 15.45

Ceremoniell provskjutning med kopian av den bärgade skeppskanonen med
1500-talsmusik

15.40 – 16.40

Buffé och mingel, hantverkaren Lennart Olsson från Gotlands Havsgille tillverkar
små kanonkopior på plats.

16.40 – 17.00

Transport med buss till Almedalsbiblioteket. För de som önskar finns möjlighet att
besöka Gotlands Länsmuseum tillsammans med en guide för att titta på föremål
från de 15 krigsskeppen som förliste utanför Visby hamn 1566 tillhörande den
Dansk-Lübska flottan. (Länsmuseet har öppet till 19.00)

Eventet arrangeras av projektet Heritage Underwater Maritime Archaeology (HUMA) i samarbete med
Gotlands Länsmuseum och Krusmyntagården. Projektet HUMA sponsras av det internationella konsortiet Nord Stream som planerar att bygga en naturgasledning genom Östersjön.

