
 

 

 

Projekt Gribshundens nyhetsbrev feb 2021 

 

Nu blickar vi optimistiskt framåt våren med förhoppningar om att öppna utställningen i 

Kallvattenkuren, göra studiebesök på museum och mycket annat. Men arbetet med ett 

framtida museum har fortgått pandemin till trots, bl. a finns det nu en platsutredning som 

är godkänd av kommunstyrelsen. Vi har en spännande vår framför oss! 

 

 

Projekt Gribshunden 

Den som vill uppdatera sig om Projekt Gribshunden och 

drömmen om ett museum kan ta del av två föreläsningar 

som finns utlagda på UR play. ”Gribshunden” ca 17 

minuter och ”Drömmen om ett museum” ca 3 minuter 

lång. 

Vi är särskilt glada över att samarbetet med 

gymnasieskolan Knut Hahn resulterat i en 100p kurs som 

erbjuds gymnasieleverna, från och med höstterminen år 

2021, inom ramen för elevernas individuella val. 

Eleverna kommer att ges möjlighet att göra fältbesök 

och studiebesök bland annat på Lunds universitet. Vi 

hoppas på att initiativet om kursen ska leda till att det i 

Ronneby etableras en spetsutbildning i arkeologi och 

kulturgeografi. 

Platsutredningen som letts av t.f. stadsarkitekten Peter 

Robertsson är inlämnad till kommunstyrelsen som har 

godkänt redovisningen. Med denna utredning som 

grund kan vi nu gå vidare med att utveckla förslag på 

lokalutredningar. Lokalutredning som kommer att bindas 

ihop med delprojektet ”Utställning” som nu börjar bli 

bemannat. I omställningsarbete fokuseras inledningsvis 

på berättelser, vilka berättelser ska finnas med i ett 

museum. Till detta arbete har vi så här långt knutit 

medarbetare från såväl Lunds universitet som 

Stockholms universitet. 

Inför sommaren hoppas vi att kunna etablera ytterligare 

samarbeten exempelvis med museet VRAK i Stockholm 

och andra besöksmål som är relevanta för Projekt 

Gribshunden. 

 

https://urplay.se/program/219983-ur-samtiden-lansmuseerna-berattar-drommen-om-ett-museum
https://www.ronneby.se/museum


 

 

Kallvattenkuren 

Kallvattenkuren planerar att öppna för allmänheten 

annandag påsk och inför årets påsklov, den 5 april och 

då med en utställning av Axel Lövings ”Guldgubbar i 

bild”. Axel har gjort en uppsats kring utformningen av 

guldfoliefigurerna från Vång. Vi har valt ut 20 stycken av 

Axels illustrationer och låtit förstora dem så att det 

tydligt framgår vilket enastående detaljarbete som ligger 

bakom varje enskild ”guldgubbe”. 

Våra uppskattade föreläsningsserier återupptas och vi 

kommer att streama föreläsningarna via vår 

Facebooksida. Beroende vilka Coronarestriktioner som 

gäller kommer föreläsningarna även vara öppna för de 

som vill lyssna på plats i Kallvattenkuren. Vi informerar 

löpande på vår Facebooksida. 

SVD erbjuder i sommar sina prenumeranter möjligheten 

att boka en resa till ”Blekinge arkipelag med guldkant” 

där det ingår guidad visning av Kallvattenkuren.  

Vi ser fram mot ytterligare samarbeten inom 

resebranschen. 

 

Personalläget 

Siiri Irskog är sedan 1 februari tillbaka från sin 

föräldraledighet och vi planerar för sommarens 

bemanning av Kallvattenkurens utställning. 

En besöksvärd (Bushra) har flyttat från Ronneby och det 

finns nu, inför sommaren, en annons ute för den som vill 

bli besöksvärd. 

 

Hälsningar 

Anders & Siiri 

 

Förslag på Intressanta länkar 

Thewhale.no 

VRAK museum of wrecks 

Helsingörs sjöfartsmuseum 

Ålands sjöfartsmuseum 

Dykrapport från dykningarna år 2019, Gribshunden 

 

https://www.thewhale.no/
https://www.vrakmuseum.se/
https://mfs.dk/
https://sjofartsmuseum.ax/
http://sh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1519329&dswid=4868

