
Arkeologi Blekinge
podden som gräver i vårt kulturlAndskAp

1. siretorp – sälätare och sommarstugor
2. ljungaviken – 8 400 år som förändrade allt
3. stentoften – runstenen i kyrkan
4. pestbacken – gravarna under parkeringsplatsen
5. elleholm – den glömda staden
6. plåtmynten vid sternö
7. den levande offerlunden i Halahult
8. gribshunden – Berättelser och fynd från dykplatsen
9. Hagbards källare – tornet som försvann
10. nya upptäckter i västra vång – Avsnitt kommer i sommar!
11. vämö & världsarvets vagga – Avsnitt kommer i sommar!
12. store backe – nygamla fynd och en oväntad donation
13. Hästhallen – Blekinges största hällristningsplats

ljudvAndringAr i Hi-storys AppAr
14. stenbrottet på tjurkö – appen Hi-story
15. världsarvsguidningar – appen världsarvet karlskrona
16. Björketorpsstenen – appen ronneby guidade vandringar
17. västra vång – appen ronneby guidade vandringar
18. gribshunden – appen ronneby guidade vandringar

Besöksmål
19. Blekinge museum i karlskrona
20. kallvattenkuren i ronneby
21. slottslängorna i sölvesborg

Arkeologi
sommAr i 
Blekinge!
är du nyfiken på att upptäcka 
arkeologi på nära håll? 

vill du göra utflykter till vackra 
platser med fascinerande historia? 

då har du hamnat helt rätt! 

runt om i Blekinge pågår utgrävningar 
och spännande projekt som ger oss nya 
perspektiv på historien. vid sidan av de 
aktuella fynden finns välkända platser 
som kittlat fantasin genom årtusenden. 

Här guidar vi dig till platserna 
och berättelserna!



kArlskronA, Blekinge museum
sälstrandens hemlighet

Familjeuppdrag med arkeologitema 
på Blekinge museums gård!
Kom till Blekinge museum i sommar och bli arkeolog 
du också! Här blandas fantasi och lekfulla uppdrag 
med spännande fakta. Du får gräva, utforska, tävla 
och samtidigt lära dig mer om riktiga fynd 
som gjorts på plats i det blekingska landskapet.
på museet kan du också besöka utställningen 
”världsarvet örlogsstaden karlskrona”.

1 juli–31 augusti tisdag–lördag kl 12–16.  
läs mer om coronasäkerhet 
och biljettköp på
www.blekingemuseum.se

sölvesBorg, slottslängorna
villa, vovve, vassa flintaspetsar
i utställningen får du veta mer om de unika 
fynden på lister, prova på att homestyla ett 
stenåldershus, lära dig allt om hundskelett, 
besöka pollenlabbet, och få en spännande 
inblick i det aktuella forskningsarbetet.
Är det möjligt att komma nära de människor som levde för 
mer än 8 000 år sedan? Upptäckterna som gjorts vid de 
arkeologiska utgrävningarna av boplatsen i Ljungaviken, 
Sölvesborg, utmanar tidigare föreställningar om hur en 
stenåldersvardag såg ut. Sölvesborg är platsen där 
framtidens arkeologiska berättande tar form!

utställningen visas i slottslängorna i sölvesborg  
29 juni–25 september. producerad av Blekinge museum 
i samarbete med sölvesborgs kommun och region Blekinge. 
Fri entré. www.visitsolvesborg.se

ronneBy, kallvattenkuren 
skeppet, skatterna, staden

nyproducerad poddserie

Arkeologi Blekinge – podden som gräver i vårt kulturlandskap
Följ med på en arkeologisk roadtrip 
till spännande fyndplatser. Lyssna på 
plats där det hände, eller där du befinner dig. 
Podden är producerad av journalist och arkeolog 
Lena König i samarbete med Blekinge museum. 
Projektet är finansierat av Länsstyrelsen 
i Blekinge.

lyssna på historiska 
guidningar från landskapet 

runt ronneby

titta på spännande 
arkeologifilmer 

från Blekinge museum

lyssna på Arkeologi Blekinge
på spotify

ronneby guidade 
vandringar 

Blekinge museum 
på youtube

Illustration Karolina Bång.

upplev utställningen om skeppet  
”gribshunden”, järnåldersboplatsen 
västra vång och ronnebys 
spännande historia!
I barnhörnan kan barnen själva gräva fram fynd, lära 
sig mer om deras historia och vara arkeolog 
för en dag. Här kan du också följa och medverka 
i arbetet med att bygga ett museum i Ronneby. 

I samband med utgrävningarna i Västra Vång, 
anordnas ”Möt arkeologin” där de senaste fynden 
visas och där du som besökare kan ställa dina frågor 
till en arkeolog. Aktiviteten är utomhus! 
www.visitronneby.se
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