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KOMMENDANTBLADET 
Information till Sällskapet Castellanernas medlemmar 

Juni månad 2021 

 

 

Medlemsavgiften för 2021 
 

Medlemsavgiften är oförändrat 200 kr. Vi skickar inte längre ut 
några inbetalningskort utan ber er att sätta in avgiften på vårt 

bankgiro eller via vårt Swishknummer. 
 

Bankgiro          Swishnummer 
5497-3730           123 176 67 65 

 
 

 

 
 
 
 

 

Kanske inte pyramiderna precis 
 
Ännu efter 346 år står Kastellets murar fortfarande någorlunda in-
takta.  Det första murbygget kom igång redan 1675 men i mindre 
omfattning. De är kallmurade dvs. sammanfogade utan murbruk. 
De större stenarna hålls på plats med hjälp av mindre stenar som ki-
lats in mellan springorna. När murarna byggdes så drogs stenarna 

upp med rep på en stege som stod vinklad mot muren. Först 1710-
11 var Kastellet helt omgärdat av murar. En del av arbetet med att 
resa murarna utfördes av ryska krigsfångar vilka inte var så noga att 
fästa de nedersta stenarna mot berget. Detta slarv - eller sabotage – 
kom att få konsekvenser med ständiga ras av murdelar genom åren. 
Så sent som för några år sedan gjordes en omfattande restaurering 
av muren i väster.  

 

Påminnelse 
 

Ni som vet med er att ni inte betalt medlemsavgiften får gärna göra 
det så snart som möjligt. Glöm inte att uppge ert namn på inbetal-
ningen. Se rutan nedan.  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Kapitelmästaren:  
 
Vårt årsmöte som på grund av den pågående 
pandemin fick genomföras lite annorlunda gick 
bra. Vi var fem personer närvarande som följde 
den i förväg utsända ärendelistan med föreslagna 
beslut. Några avvikande uppfattningar än de 
föreslagna hade inte kommit in. Samma sak gäll-
de motionerna. Årsmötesprotokollet bifogas med 
detta Kommendantblad. 
 
En liten ljusning i pandemimörkret är att åtta 
personer under våren tackat ja till medlemskap. 
Alla har fått sina medlemsbevis även om de inte 
dubbats. Förhoppningsvis kan vi samlas till ett 
höstmöre i oktober och då dubba och hälsa våra 
nya medlemmar välkomna i Sällskapet. 
 
Före augusti kommer Sällskapet inte att genom-
föra några aktiviteter. Vårens och försommarens 
guidningar är inställda likaså Kastellets dag. Or-
denskapitlet träffades den 25 maj men då med 
stort avstånd mellan deltagarna. 
 
För att ni medlemmar inte ska känna er bort-
glömda så presenterar ordenskapitlet ett historie-
quiz, frågesport hette det förr, som ni hittar på 
nästa sida. En del av frågorna är kanske lite kluri-
ga men man får lov att gissa, ringa en vän eller på 
annat sätt klura ut svaren! Om ni vill vara med 
och tävla så skicka in raden. Vi drar en vinnare 
som presenteras i nästa Kommendantblad till-
sammans med de rätta svaren.  
 
Till sist så vill jag önska er alla en riktig skön 
sommar! Följ oss på www.castellanerna.se och 
har ni något intressant historiskt att berätta så 
hör av er.  
 

Sammanställning: Göran Lindgren 

 
Ordenskapitlet ledamöter  

2021-22 
 
Göran Lindgren    kapitelmästare 
Bo Rydström  kassaförvaltare 
Catarina Montan  skrivare 
Lars Karlsson  ledamot 
Stig Andersson  ledamot 
Birgitta Cleyndert  ledamot 
Per Lundgren ledamot 

http://www.castellanerna.se/


 

 

Historiequiz 
Vad vet du om Karlshamns, Kastellets och 

 Castellanernas historia? 
(OBS! Gäller bara Castellanernas medlemmar) 

   
 

 
Fråga  Svar 

1, X  eller 2 

1 
Vilket år grundades Sällskapet Castellanerna? 
1 1964     X 1966    2 1967     

 

2 
Kastellets första kommendant dömdes till döden för att lämnat just detta i fiendens 
händer?  
1  Kastellets kompanifana      X  20 användbara kanoner      2  13 snapphanar       

 

3 
Karlshamns förste borgmästare Arnold de Rees var också borgmästare i en annan stad – 
vilken? 
1  Växjö      X  Ronneby      2  Sölvesborg 

 

4 
Karlshamns stadsprivilegier är undertecknade av drottning - vem? 
 1  Hedvig Eleonora      X Ulrika Eleonora      2  Drottning Kristina 

 

5 
!817 brann en av Kastellets byggnader till grunden. Vilken? 
1  Proviantmästarbostaden      X  Infanteribaracken      2  Kommendantbostaden 

 

6 
Borgmästaren Christopher Schröder har fått en gata uppkallad efter sig men vad hette 
gatan innan? 
1  Södra kyrkogatan      X Norra Torggatan      2  Fisktorgsgatan 

 

7 
Castellanerna bestod tidigare av bara män men det kom att ändras - vilket år? 
1  1995      X  2000      2  2002 

 

8 
Vattentillgången var viktig för soldaterna på Kastellet. Hur många brunnar finns det på 
ön? 
1  två      X  tre      2  fyra 

 

9 
Det finns flera appareller på Kastellet men vad ersatte de? 
1  Trappor      X  Kanonportar      2  Kokhus 

 

10 
Karlshamn är känd för sin sprittillverkning men vem startade storskalig rening av råsprit 
på 1860-talet? 
1  Svan A. Hellerström      X  N. F. Meyer      2  L.O. Smith       

 

11 
Under hur många år var Kastellet en militär anläggning? 
1  145 år       X  164 år      2  189 år 

 

12 
Idag säger vi Kastellet och menar hela ön med fästningen. Men vad heter själva ön? 
1  Kastellholmen      X  Sutareholmen      2  Frisholmen  

 

 

 
Den först dragna med rätt svar vinner ett presentkort på 200 kronor i  

Lundins bokhandel. Dragning sker den 22 juni.  
 

Gör så här 
Skicka svaren via sms, e-post eller vanlig post senast den 18 juni till:  

Sällskapet Castellanerna 
c/o Göran Lindgren 
Regeringsgatan 128 
37438 Karlshamn  

0708-77 76 81 
Goran.lindgren@castellanerna.se 

 

mailto:Goran.lindgren@castellanerna.se

