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Sju motordrivna passagerarbåtar samtidigt på Ronnebyån

mellan Brunnshotellet och Karön. Tågtrafik mellan staden och 

Ekenäs. Certifierade Karöseglare, varav någons sonson fanns i 

publiken, som seglade med gäster i den närmaste 

skärgården. Ja, det fanns någon som också kom ihåg hur 

vridbron nere vid Angöringen manövrerades när båtarna 

skulle passera – bron som endast var avsedd för tåg och 

fotgängare.



Lisbeth och Göran Johansson var åter kallade att berätta om 

sina intressen (förra gången om en jordenruntsegling) nu 

under rubriken ”Med Ångslup från Brunnen till Karöns

seglare. En resa i svunnen tid.” Berättelsen byggde på vykort 

plus egna och andras upplevelser. Till sin hjälp hade de tagit 

med sig Linus Ingemarsson, känd för sitt samlande av vykort 

som skvallrar om livet från förr. Han syns ganska ofta i 

facebookgruppen ”Det händer i Bräkne Hoby”. Generellt var 

jag inte tidigare bekant med den höga såväl tekniska som 

konstnärliga kvalitet som de gamla korten hade.



Ett ovanligt och helt onödigt grepp vid denna föreläsning var en 

hembakt, Lisbthsk vetebulle av högsta klass till var och en av 

oss. Publiken skulle ändå varit med på noterna så som det 

frågades och  diskuterades vid kaffet och även därefter. En 

förestående kryssning till Island och Scotland kanske kan 

resultera i ett förnyat besök.

Ordf Kerstin talade om att styrelsen då och då behöver extra 

händer vid lite udda eller större händelser och därför finns nu 

en lista i Rosa Huset där man kan anteckna sig för att någon 

gång bli uppringd. Nästa torsdag är det månadsmöte på 

Bergslagskrogen och då har vi engagerat delarna ur Sveriges 

Kultband.



Förberedel-
ser .
Lisbeth
Göran
Linus.





Yvonne tar 
emot med-
lemmarna. 
Riktiga pengar 
såväl som 
swishditto
gäller!



Linus hade hittat 
detta tidiga möjliga 
trätryck visande 
Brunnsanläggningen 
redan 1767.



Detta är vad vi 
normalt menar 
med det tidiga 
Brunnshotellet. 
Byggt 1897
Nedbrunnet
1959.

Föreläsare Göran
i 15-årsåldern 
sprang hemifrån 
och fanns på 
platsen under 
branden.



Så här pampigt var 
hotellet sett 
nerifrån Ronnebyån. 
Karöslupen Rottne i
förgrunden.



Björn O. Svenssons 
kunskaper på 
området prisades.









Fullt till sista 
plats.



Tommy vann en av de böcker 
Linus skänkte.



Stort tack till John 
och Solveig. De 
stod som vanligt 
för jättejobbet 
med dukning, 
kokning, servering 
och diskning.


