
Kallvattenkuren
Höstens 2019 första torsdags-event var en mycket intressant föreläsning med 

senaste nytt från utgrävningarna i Västra Vång och dykningarna vid 

Gribshunden.



Såå intressant! Inte röra, bara titta.





Ola Palmgren och Pia Marcolin från Blekinge Museum





Laila hälsar oss

välkomna.

Vi blev ganska många och

stundtals fick man trängas.



Bältesspänne

Tänk att konstruktionen var 

"färdig" redan på vikingatiden. 

Storlek som ett vanligt spänne

kanske ca 6x8 cm.

(Den ockulta armen tillhör en 

av seniorerna från SPF Ronneby

och är en spegling i glaset.)



Titta, klämma, inte bita. Högra lådan i 

vatten nyupptaget vid Gribshunden.



Guldgubbe
Guldgubbarna är figurer, inte bara 

gubbar, som stansats i utkavlade 

guldmynt och därefter utklippta. Denna 

är ca 12x12 mm stor och består av 

nästan rent guld.

Bilden oskarp eftersom kamerans 

automatik hade låst på glaset vilket jag 

inte uppmärksammade.









Kö, kaffe, kanelbulle, kanonväder.
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“Studiebesök i Kallvattenkuren”

Rubriken i programbladet är inte så lockande om man tillhör dem, som badar en gång 
om året, vare sig det behövs eller inte. När jag, som en av de första, kom släntrande över 
gräsmattorna, låg området öde och tomt så när som på vår ordförande vid en paviljong 
med knallgult tak.

Av bilderna att döma blev vi till sist så många att det stundtals skapades en viss trängsel.

Ämnet för dagen var dagsfärsk information från utgrävningarna i Västra Vång och från 
dykningarna vid danske kungens skepp Gribshunden.

Från Blekinge Museum kom Ola Palmgren och Pia Marcolin. En entusiastisk Ola 
berättade livfullt om det vetenskapliga arbetet blandat med anekdoter, medan Pia 
mera i detalj deltog när vi fick komma fram och klämma, lukta men inte bita i alla 
föremål de tagit med sig.

Allt var färskt och inte vetenskapligt färdigarbetat-Bitarna från fartyget måste ligga i 
sötvatten under lång tid för att saltas av. Gribshunden exploderade och sjönk år 1495.

Västra Vångbebyggelsen dateras från åtminstone vikingatid på 800-talet fram till 
medeltiden.

Arbetena fortsätter och insamlat material gör att vi redan nu kan förvänta oss 
vetenskapliga nyheter under lång tid framöver.

Vädret kunde inte varit bättre och efter den intellektuella hårdkörningen varvade vi ned 
med kaffe och kanelbulle i glasskiosken vid saluhallarna. Ett intressant samtalsämne var 
förstås vad som hade hänt om styrelsen varit oklok att förlägga föreläsningen till dagen 
innan den 28 aug, då det värsta och längsta åskvädret på många år drabbade 
Ronneby.


