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Under sommaren 2009 arrangerar Marint centrum med samarbetspartners flera intressanta utställningar och spännande föredrag om hav och miljö i Simrishamn. En
del aktiviteter äger rum utomhus, inte minst med anledning av Briggen Tre Kronors
besök i augusti, medan andra utspelar sig i den nyrenoverade expo- och möteshall
(”Skeppet”) som har fått äran att agera startskott för skapandet av ett Marint centrum på södra kajen i Simrishamn.

Havsresan 2009
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I maj månad genomfördes projektet Havsresan 2009. Under
två veckor fylldes Simrishamn
av forskare och marina experter som samarbetade för att
kartlägga havsbotten längs vår
kustlinje. Dessa fältstudieveckor blev en formidabel succé
med många spännande fynd
och en unik inblick i gömmorna
under havsytan. Mest uppmärksamhet fick kanske den
ca 10 000 år gamla skogen
utanför Haväng som forskarna
just nu studerar efter att dykare
har filmat och fotograferat den
och hämtat upp delar. Den
namntävling som Simrishamns
kommun och Ystads Allehanda
utlyste visar att det finns ett
stort lokalt engagemang för
skogen – över 200 namnförslag inkom! Efter både jurybedömning och omröstning har
en vinnare korats och skogen
har fått namnet Djupeskog.

Genomförandet av Havsresan
i Simrishamn har möjliggjorts
tack vare ett enormt engagemang från våra samarbetspartners på Lunds tekniska
högskola och alla deltagare
i projektet samt generösa
ekonomiska bidrag från Region Skånes Miljövårdsfond,
Sparbankens Syds Stiftelse
för tillväxt och Simrishamns
kommun. Ett stort tack till alla
som har varit med och bidragit
till projektet!

Äntligen utställning
Under tre veckor i sommar (20
juli - 9 augusti) presenteras
för första gången material och
resultat från vårens dykningar.
Alla aktörer som deltog i fältstudierna bidrar med material,
vilket innebär att utställningen
kommer att vara som ett
smörgåsbord – med något för
alla, oavsett om du är nyfiken
på Djupeskog och de spår
av mänskliga boplatser som
funnits där, skeppsbrutna vrak

eller av den senaste tekniken som
används vid vetenskapliga karteringar och mätningar under havsytan.
Utställningen invigs den 20 juli kl
13, med intressanta djupdykningar
i utställningens innehåll och mingel
efteråt. Under utställningsveckorna
bjuds även allmänheten in till en rad
intressanta föredrag med koppling
till Havsresan. Dessa kommer att
äga rum på kvällstid i Skeppet, som
efter renovering nu åter slår upp
sina portar. Bland annat kan du få
lära mer om undervattensskogen,
Östersjöns historia, Österlens vackra skutor och planerna för Marint
centrum. Fullständigt program finns
tillgängligt på kommunens hemsida
och på Turistbyrån.
I samband med utställningen kommer även två seglingar ett göras ut
till Djupeskog, för att undersöka förutsättningarna för en ny sorts marin
turism på Österlen. Medföljarna på
dessa testturer kommer med hjälp
av den senaste tekniken att kunna
följa en dykexpedition till havets botten, med guidning av forskare och
experter på plats ombord. Förhoppningen är att konceptet ska utvecklas för en bredare publik redan till
nästa sommarsäsong.

Havsresans deltagare
Simrishamns kommun
LTH, Teknisk geologi
LU, Kvartär-geologi
LU, Arkeologi
Malmö kulturmiljö
Malmö museer
SEA-U Malmö
Kustbevakningen
Sjöfartsverket
Sv. Geologiska Undersökn.
Malmö sportdykarklubb
Sea Labs Stockholm,
Marin Miljöanalys AB
LYYN AB
Aanderaa AB
DHI AB
BioMaringruppen
IK Foundation
Österlens museum
Riksantikvarieämbetet
Öhmans Ateljé

Historiska pärlor från Österlen
Som en bonus till utställningen
om Havsresan är vi glada att
kunna visa upp en specialutformad utställning med skatter från
Österlens museums gömmor. Temat på utställningen är Österlens
kusthistoria och fisketraditioner.

Ett annat spännande inslag med
lokal anknytning är att två av
traktens vackra historiska segelskutor, Klara Marie och Hoppet,
kommer att visa upp sig – dels
på själva utställningen, men de
finns också med bland kvällsföredragen. Klara Marie kommer
dessutom att finnas ”live” i Simrishamns hamn andra helgen i
augusti. Missa inte detta tillfälle
att gå ombord!

Bioinspired Forum
Hur vi kan uppleva och dra lärdom av naturen? Den 15-23
augusti arrangeras Bioinspired
Forum, som består av utställningar och seminarier på temat hur
naturen kan inspirera konst, design, arkitektur och entreprenörskap. Arrangemanget finansieras
av Simrishamns kommun och
Region Skånes Miljövårdsfond.
En del av utställningen utgörs
av modeller som gestaltar arkitektstudenters idéer kring hur
Marint centrums framtida upplevelsecenter skulle kunna se ut.
Utställningen är resultatet av ett
samarbete mellan Simrishamns
kommun och Kungliga tekniska
högskolans arkitekturskola samt
AA School of Architecture i London.

Utställningen invigs måndag 20 juli kl 13 med korta föredrag
om Havsresan och de upptäckter som gjordes under fältveckorna i maj. Utställningen har därefter öppet alla dagar fram till
och med 9 augusti.
Vardagar kl 10–18, lördag/söndag kl 11–15. Fri entré.

”Algaetecture” – en av många idémodeller för ett Marint centrum, som tagits fram av studenter vid Kungliga Tekniska Högskolan
i Stockholm och AA School of Architecture i London.

En annan del av utställningen
utgörs av examensarbetet från
studenter vid Malmö högskolas
utbildning Konst, kultur och kommunikation (K3). Studenterna har
arbetat med frågeställningar som
handlar om hur interaktionsdesign kan användas för att skapa
engagemang för miljö samt hur
naturvetenskaplig forskning kan
presenteras på ett spännande
och lättillgängligt sätt. En del i
arbetet har varit att skapa en
prototyp för interaktiva upplevelser och kunskapsinhämtning från
naturen.

Utställningen invigs den 15
augusti med en seminariedag,
också den på temat biologisk
mångfald som inspiration till
konst, design, arkitektur och
entreprenörskap. Seminariet
planeras som ett interdisciplinärt
möte mellan miljö och naturvetenskaplig forskning å ena sidan
och design, arkitektur och entreprenörskap å andra sidan. Dagen
syftar till att ge konsthantverkare,
designers, arkitekter och företagare i Skåne en inblick i hur naturen kan inspirera till produkter
och processer av olika slag.

Sammantaget är målsättningen
att Bioinspired Forum ska ge såväl allmänhet som professionella
en ny syn på naturvetenskaplig
forskning och miljöfrågor samt på
hur forskningen kan omformuleras för att passa en bredare publik och därmed öka människors
miljömedvetenhet. Det genomgående temat för arrangemanget,
hur människan kan inspireras
av naturen är känt under samlingsbegreppen biomimetik eller
bioinspiration.
Mer information på
www.bioinspiredforum.com.

Briggen Tre Kronor af Stockholm till Simrishamn
På kvällen fredagen den 7 augusti seglar den ståtliga briggen Tre
Kronor af Stockholm in i Simrishamn. Med sig bär hon en havsmiljöutställning som är ett samarbete med Naturskyddsföreningen
och en utställning om miljöteknik
och båtliv. Under hela lördagen
samt söndagseftermiddagen
hålls öppet skepp för alla som vill
komma ombord och lära mer. Det
finns också möjlighet att anmäla
sig till de seglingar som kommer
att genomföras i Hanöbukten.

Briggen Tre Kronor byggdes på
Skeppsholmen i Stockholm under åren 1997 till 2005 och förra
året genomfördes hennes jungfruresa. Tre Kronor verkar för att
Östersjön ska bli friskare och för
att länderna runt Östersjön ska
växa tillsammans. Tre kronor är
därmed en sann ambassadör för
Östersjöregionen och en naturlig samarbetspartner för Marint
centrum.
Ett detaljerat program för Tre Kronors helg i Simrishamn presenteras senare i sommar och kommer
bland annat att finnas tillgängligt
på turistbyrån.

Faktaruta
Östersjön, ett av världens
känsligaste hav, står idag
inför stora utmaningar.
Simrishamns kommun
vill ta sitt ansvar för Östersjöns miljö och medverka till att den förbättras. Ett led i detta arbete
är skapandet av Marint
Centrum. Visionen är att
skapa en mötesplats för
information, kompetens,
kunskap, företagande,
kultur och upplevelser
knutet till Östersjöns marina miljö.
www.simrishamn.se/naringsliv/marint-centrum
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