Till botten med Botkyrkas historia. Marinarkeologisk dag den 15 september
Följ med när Sjöhistoriska museets marinarkeologer dyker vid Slagstabadet den 15 september.
Den 15 september är det Marinarkeologisk dag vid Slagstabadet. En dag för djupdykning i Botkyrkas historia och för att se hur dykande arkeologer arbetar.
Och för att ha kul.
– Det blir en dag för historieintresserade och alla som är nyfikna på vad som döljer sig under ytan. Förutom möjligheter att följa marinarkeologernas arbete
och upptäckter på nära håll så blir det guidade turer på land och en massa olika familjeaktiviteter, säger Anna Arnberg samordnande arkeolog på Statens
maritima museer där Sjöhistoriska museet ingår.
Museets arkeologer har dykt upp på flera platser i landet förut, visat upp metoder och utrustning och gett besökare på plats möjlighet att följa
undersökningar och ta del av den lokala historien. Under dagarna före den 15 september deltar museets pedagoger och marinarkeologer i ett samarbete
med ett par av Botkyrkas skolor för att på liknande sätt koppla fynd från botten till områdets historia. I Slagsta låg ett av Mälardalens största tegelbruk och
härifrån skeppades tegel ut från 1600-talet fram till 1914.
Från sin dykbåt kommer arkeologerna att undersöka flera ställen utanför Slagstabadet. Även Sjöhistoriskas museifartyg, sjöräddningskryssaren Bernhard
Ingelsson, kommer att finnas på plats. Dyken planeras utifrån en sonarundersökning av sjöbottnen och efter varje undersökning visar arkeologerna filmer
från platsen.
– Vi har en del olika indikationer, några som antagligen är vrak och några mer svårtolkade, så det blir spännande att jämföra sonarbilderna med
verkligheten. Vi vet till exempel inte om vraken är moderna eller äldre. Det skulle förstås vara roligt om vi hittar föremål som kan berätta om bruket och om
de som arbetat där genom historien, säger Håkan Altrock marinarkeolog på Sjöhistoriska museet.
Evenemanget den 15 september arrangeras i ett samarbete mellan Sjöhistoriska museet, Botkyrka kommun, Slagsta Gille och Norra Botkyrka
Sjöscoutkår.
Program för dagen finns här: https://www.sjohistoriska.se/besok/kalender/kvallsevenemang/botkyrka
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