Hemligheterna i en vrakpark
De uppmärksammade vraken i den av dykturister uppskattade vrakparken vid Porkala udd börjar nu avslöja
sina hemligheter. Den 29 juni till 7 juli samlas ett stort gäng entusiastiska dykare i ett forskningsläger för att
tillsammans med Helsingfors universitet och Finlands Marinarkeologiska Sällskap börja nysta upp några av
de gåtor som omger de till stora delar okända vraken.
Var: Porkala udd (Porkala Marin), Dragetintie 104, 02480 Kirkkonummi
När: 29.6 – 7.7.2019, en besöksdag för allmänheten: torsdag 4. Juli från kl 12
Hur: Man kan besöka forskningsfartyget, båttransport organiseras från Porkala Marina kl 12, 14 och 16 och
tillbaka kl 14, 16 och 18
Registrera gärna ditt besök på: https://www.mas.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/tutustumispäivä
Mer information:
•
•

Kristin Ilves (Se, En), Helsingfors universitet, 0505560340, kristin.ilves@helsinki.fi
Markku Luoto (Fi, En), Finlands Marinarkeologiska Sällskap, 0408449511, markku.luoto@iki.fi

”Vrak är lastade med berättelser!”
Varje skeppsvrak har sin berättelse, eller många spännande berättelser. Fartyg som oväntat sjunkit till
botten är fascinerande studieobjekt för såväl arkeologer som historiker och har alltid fångat folks intresse.
Utanför Porkala udd finns Finlands största koncentration av vrak – en del av dessa ingår i den under förra
året öppnade och bland dykturister redan mycket populära vrakparken. Men historierna som omger om
skeppen är fortfarande till stor del okända. En förutsättning för att forska kring berättelserna är modern
dyk- och undervattensteknik. Tack vare en aktiv och intresserad dykarskara, har man nu börjat undersöka
historierna om vrakparkens fartyg. En av de största dykflottorna i Finlands historia, ankrad i Träskö vik,
arbetar under en veckas tid för att ta fram material för åldersbestämning av fem fartyg. För detta ändamål
genomförs även mindre undervattenarkeologiska utgrävningar.
Arkeologi under vatten skiljer sig från traditionell arkeologi när det gäller undersökningsmetoder. Kunskap
om dyk- och undervattensteknik är viktiga utgångspunkter vid en arkeologisk studie av de sjunkna spåren.
Genom arkeologivetenskapens historia har akademiker fått hjälp av volontärer, men det är just gällande
arkeologi under vatten där frivilliga har haft en oerhört viktig roll i framtagandet av källmaterialet.
Fältarbetena utanför Porkala udd drivs av nyfikenhet och genomförs i samarbete mellan den akademiska,
den offentliga och den tredje sektorn. Man har alla samma mål och detta pilotprojekt är bara början. Det är
en ambition att Porkala vrakpark ska bli ett internationellt gångbart besöksmål i Finska viken. Det är
vrakens berättelser som ska utgöra kärnan i denna kunskapsförmedling.

