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Vid höstmötet dubbads sex nya medlemmar i Sällskapet. Här 
omges de av fanborgen.  

Angela Andersson dubbas in som 
medlem nummer 200 av Karl X 
Gustav (Bengt Norman).  

 Foto: Kristian Andersson 

 
 
 

 

Stor uppslutning vid Castellaner-
nas höstmöte 
 
Lättnanden i coronapandemin under hösten 
märktes inte minst på den stora anslutningen vid 
Castellanernas höstmötet den 15 oktober på 
Lokstallarna. Över 50 personer hade hörsammat 
inbjudan och  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
många var glada att få komma ut och under trevliga former träffa folk 
igen. 

Vid långborden serverades 
flankstek med tillbehör om 
man inte hade valt det vegeta-
riska alternativet. För under-
hållningen stod Blekinge Batal-
jons musikkår, denna gång i 
form av en sextett. Musikkåren 
spelade efter maten samtidigt 
som ett bildband med foton 
från sällskapets 55-åriga verk-
samhet visades. 

 
Under året har flera nya med-
lemmar tagits in i Sällskapet. 
Det föranledde Karl X Gustav 

att återuppstå för kvällen och 
med sin värja dubba flera av 
dem till castellaner av kom-
mendantgraden. 

Kapitelmästaren har ordet 
 
Även om signalerna rörande Corona-
viruset tyder på en ökad spridning så 
planerar ordenskapitlet för vårens 
och sommarens aktiviteter. Närmast 
ligger årsmötet i mars månad. Har vi 
inte möjlighet att träffas fysiskt så får 
vi upprepa den digitala formen som 
vi använde oss av under våren i år.  
 
Kastellets dag är ett arrangemang 
som också har fått stå tillbaka på 
grund av pandemin. Nu är det min 
förhoppning att kunna anordna en 
träff i början av juni nästa år. Inte 
minst för att låta de medlemmar som 
ännu inte känt tyngden av Karl X 
Gustavs värja på sina axlar att bli 
dubbade till kommendantgraden. 
 
Som jag tidigare tagit upp har vi brist 
på guider till visningar på både Kas-
tellet och Boön. Eftersom vi castella-
ner tagit på oss uppdraget att sprida 
kunskap om Kastellets och Boöns 
historia känns det viktigt att få ihop 
en grupp med guider som har möj-
lighet att ställa upp.  
 
För att underlätta så kommer vi att 
ha en studiecirkel i vår för den som 
är intresserad av att lära mer om öar-
na. Naturligtvis behöver man inte bli 
guide för att vara med i cirkeln. Re-
spektive till castellaner är också väl-
komna.  
 
Så till sist så vill jag tacka alla för det 
gångna året och tillönska er en  
 

God Jul och Gott Nytt år! 
 

Foto: Kristian Andersson 



 

Lillemor Bohlin vid sin syhörna i arbete med att sy upp Sällskapets nya 
uniformer. En utmaning har varit att hitta lämpligt tyg  i rätt färger men 
Lillemor har lyckats.. 

Nya uniformer 
 
Det var i mitten av 1990-talet som Castellanernas ordenskapitel beslutade att istället för att hyra uniformer 
vid Kastellets Dag låta sy upp egna. Arbetet föregicks av en hel del forskande för att komma så nära 
originalen som möjligt. En sömmerska fick uppdraget och sydde upp de blågula och gulröda uniformerna 
medan kungadräkten tillverkades i Malmö efter mönster från Livrustkammaren i Stockholm.  
 

När uniformerna var klara 
fattade ordenskapitlet beslu-
tet att de bara skulle använ-
das vid Sällskapets egna ar-
rangemang, ett beslut som 
inte har följts. Uniformerna 
har varit med i både teater-
pjäser och filminspelningar 
och vid större tillställningar 
som Karlshamns 350-
årsjubileum.  
 
Det har inneburit ett ganska 
omfattande slitage och därför 
har ordenskapitlet beslutat att 
sy upp nya uniformer. Två 
blågula häroldsuniformer och 
två gulröda soldatuniformer 

från tiden före enhetsuni-
formens införande i början 
av 1700-talet. 
 
Den som åtagit sig uppdraget 

att sy de nya uniformerna är Lillemor Bohlin i Kristianstad. Lillemor har lång erfarenhet av sömnad och 
har bland annat sytt dräkter till uppsättningar på Kristianstads teater. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nya medlemmar 2021 
 
197 Lena Einarsdotter 

198 Eva Påhlsson 

199 Birgitta Nilsson 

200 Angela Andersson 

201 Victor Johansson 

202 Truls Lund 

203  Hans Blomkvist 

204 Rolf Andersson 

205 Ann-Christin Mattsson 

206 Hans Nilsson 

207 Leif Olsson 


