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Att bygga ett museum är en kraftansträngning och en härlig utmaning. 

Att bygga ett museum som har sådana kvalitéer att det utgör ett internationellt besöksmål 

kräver dessutom mod, uthållighet och flera partners samarbetar  

inte minst när det gäller finansieringen. 

 

Vi har från början benämnt arbetet ”Projekt Gribshunden” och har senare kommit att lägga till – 

”drömmen om ett museum”.  

Vi i projektledningen finner bekräftelse av projektets breda folkliga förankring bland annat i att det 

under vårens tre veckors dykningar på Gribshunden  kom över 850 besökare till Kallvattenkuren för 

att få se dagsaktuella fynd och få veta mer om dykningarna.  

 

Andra tecken på den starka folkliga förankringen är gymnasie-

skolans initiativ att inom det individuella valet erbjuda samtliga 

gymnasieeleverna en 100 poängskurs ”Ronneby historia”. 

Det finns anledning att hoppas att detta initiativ leder vidare till en 

gymnasial spetsutbildning med nationellt intag inom området 

arkeologi och kulturgeografi. Detta har förutsättningar att bli den 

första spetsutbildningen i landet med den inriktningen.  

Initiativet har uppmärksammats av Lunds universitet som ett 

intressant och viktigt initiativ för att på ett bredare plan bland 

ungdomar odla intresset för arkeologi. 

Vi konstaterar att arkeologin i Blekinge har tillförts stor energi med alla de olika initiativ som den 

senaste tiden tagits i länet. Vi noterar med särskilt intresse att Sölvesborgs kommun i samarbete med 

region Blekinge och Blekinge museum inför sommaren öppnat utställningen ”Villa vovve och vassa 

flintaspetsar – Arkeologi genom en mångtusenårig vardag”. Vi ser fram mot nya samverkanspartners 

i Blekinge och hoppas att initiativet ytterligare stärker arkeologins roll i Blekinge.  

 

Vi kan tryckt konstatera att det finns unika fynd i såväl Vång 

som från Gribshunden som ger en legitimitet till ett 

museum i Ronneby. Vidare konstaterar vi att arbetet med 

berättelserna och koncept för utställning pågår.  

Till delprojektet Berättelser och utställning har vi kopplat en 

rådgivande grupp med experter inom historia, arkeologi och 

museum. Fram till årsskiftet arbetar gruppen med 

berättelserna, för att finna en röd tråd genom museets tre 

tema – Vång, Gribshunden och stadens historia. 

 

 

 

 

Vår rådgivande grupp besöker de medeltida 
tomtningarna på Saltärna 

Besökare under Möt arkeologin 
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I början av juni hade NOVA:s dokumentär premiär i amerikansk TV och inom kort publiceras en 

artikel om Gribshunden i den med högt anseende amerikanska specialtidskriften Smithsonian 

magazin. Allt detta pekar på betydelsen och det internationella intresset som finns inte minst kring 

Gribshunden.  

En viktig men ännu inte löst fråga är platsen för ett museum. Förutsättningen kvarstår att platsen ska 

vara central. Detta framgår av kommunens avsiktsförklaring och kommunens platsanalys pekar på 

det lämpliga att placera museet i anslutning till Kulturcentrum och att stärka stadens entré från norr. 

Att transformera äldre byggnader till nya och betydande besöksmål är en krävande uppgift. 

Avsikten med en etablering av museet i centrum är att dra besökare och att skapa nya 

rörelsemönster i staden. En bedömning är att besöksantalet kommer överstiga 100.000 besök per år. 

Med stöd av platsutredningen och de synpunkter och erfarenheter vi tagit del av när det gäller 

museietableringar är en preliminär bedömning att såväl Sockerbruket och ytorna öster om 

Kallingevägen (brandstationen, elverket) är platser och ytor som förtjänar fördjupade studier.  

Under sommaren kommer ett program att tas fram som ska tjäna som underlag vid ett fortsatt 

samarbete med externa arkitekter i platsfrågan.  

Blekingemuseum planerar att med stöd av Gribshundens vänner starta en insamling, för att i första 

hand få medel till att ta upp den stora kanonen som hittades under dykningarna år 2021.  Bara 

konserveringen av kanonlavetten beräknas kosta 1 miljon kronor. 

Vi ser detta som ett angeläget projekt och som tar sikte på nya dykningar år 2022. 

Ronneby kommun och Ronneby musei-och hembygdsförening har 

sedan länge samlat på sig föremål av skiftande storlek. Föremålen är 

spridda över stora ytor på skilda platser i kommunen. Kommunens 

fastighetsbolag ABRI har initierat en diskussion om att samla föremålen i 

en för alla föremålen gemensam lokal på Kockumsområdet i Kallinge. 

Lokalen är enligt vår bedömning en utmärkt magasinslokal som ger 

anledning att se över vilka kommunala och kommunanknutna samlingar 

som ska sparas och i ett utvecklat läge utgör ett bra magasin en viktig 

pusselbit kopplat till ett Ronneby museum. 

Kallvattenkuren har i början av sommaren fått tillskott av två nya 

utställningar. I utställningen ”Tyckt och Tänkt” presenterar vi input från 

besökare som besvarat frågan; ”Vad vill du se i ett framtida museum i 

Ronneby?”.  I den andra utställningen kan besökare fördjupa sig i 

Blekinges natur- och kulturvärden, och inspireras att upptäcka mer av 

det rika kulturarv som finns längs med kust och vattendrag.  

 

Kallvattenkuren har öppet varje dag kl. 10-16, till och med 31 aug.  

 

Vi hoppas att ni alla får en skön sommar. 

Anders & Siiri      


