En vandring i Väggaområdet

2009-06-10

Nationaldagen kunde inte börja bättre för de castellaner som klockan nio slutit upp för en
guidad tur längs strandpromenaden. Med Lars Dreje och Sven Åke Kullberg som ciceroner
fick de många och intressanta inblickar i den kringliggande traktens hus och smultronställen.
Men att flickornas badplats på den tiden det begavs sig, hade sämre förutsättningar när det
gällde bryggor och trampolin än pojkarna, fick ögonbrynen att lyftas på framför allt den
kvinnliga delen av åhörarskaran.
Det var en trogen skara som hörsammat inbjudan och intresset var
det inget fel på. Med Näsviken och skriften ”En vandring genom
Väggaområdet” som utgångspunkt, började promenaden med att Lars
Dreje berättade om husen kring Näsviken.
– Minnet av de båda husen ”Fyllan” och ”Villan” är starkt, berättade
Lars, eftersom jag som barn bodde i ”Villan”.
Vandringen gick sedan längs strandpromenaden upp till Villa Utsikten. Villan, fick med sin placering nära promenadstråket, så många
kaffegäster att husägaren så småningom fick ta betalt. Sex öre för kaffe med dopp.
Flera kallbadhus låg en gång längs vattnet ut mot Vägga. Något var
privat, som delikatesshandlare Samuelssons. Sven-Åke Kullberg mindes väl badhuset från sin barndom medan Lars bara kunde erinra sig
en trappa ner från strandkanten.
Men det fanns inte bara badhus. Dagens Snittingsviken hette tidigare
Lars Dreje gav prov på sitt stora
Sandslätt. Det var en omtyckt
kunnande och sin berättartalang.
badvik med fin sandbotten.
– Det var speciellt flickorna som badade i Sandslätt. Pojkarna badade i
Hallevik lite längre ut, minns Sven-Åke Kullberg.
Lars Drejes tennisintresse är känt och han kunde berätta att Karlshamns första tennisbana låg vid den nuvarande parkeringen vid nerfarten till restaurang Saltsjöbaden.
Promenaden avslutades vid villa Amanda, som för några år sedan blev
utsedd till Blekinge vackraste hus. Då hade det gått två timmar sedan
vandringen började. Både Lars Dreje och Sven-Åke Kullberg avtackades med en varm applåd av de närvarande och ännu en gång kunde
konstateras att den samlade kunskapen hos castellanernas forskargrupp
kommit medlemmarna tillgodo.
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Vad Sven-Åke Kullberg inte vet om
Väggaområdet är inte värt att veta.

Lars Dreje berättar om villa Rosenborg

