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Birgitta Cleyndert och Monika Harryson granskar Castellanernas unifor-
mer för att få en bild över vilka reparationer som måste göras. 
Foto: Lisbeth Northfell  

 

Här saknas knappar. Margareta Stenudd och 
Anki Hansson jobbar inte trådlöst. 
Foto: Lisbeth Northfell 
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Sällskapets uniformer får en 
översyn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Företeelsen trådlöst är väl något som vi möter dagligen i kontak-

ten mellan våra elektroniska apparater men i Sällskapets textil-

grupp skulle ingen klara sig utan sina trådar.   

I början av oktober hörsammade ett antal av Castellanernas 

kvinnliga medlemmar uppropet om hjälp med att se över våra 

uniformer. Det har gått över 25 år sedan vi lät sy upp dem så 

behovet av en insats är stort. Knappar saknas men också loss-

nande kardborrband – fanns inte i originalen – behöver fixas till. 

Initiativtagare till textilgruppen är Birgitta Cleyndert som också 

ledde kvällens arbete. Enligt rapport så var stämningen hög i lo-

kalen som hade anpassats för att deltagarna skulle kunna hålla 

distansen. 

Denna första träff 

kom mest att bli 

en inventering av 

vilka reparationer 

som måste göras. 

Det mångåriga 

användandet har 

naturligtvis satt 

sina spår och 

både uniformer 

och andra persed-

lar är i stort behov 

av kemtvätt. 

 

 

Kapitelmästaren:  
 
Den pågående pandemin påverkar vår vardag. Den in-

verkar även på Castellanernas verksamhet både i stort 

och i smått och då bland annat höstmötet. Ordenskapit-

let planerade att genomföra mötet på ett så Coronasäkert 

sätt som möjligt i stor lokal med avstånd mellan bord och 

stolar men den nu pågående andra vågen av smitta kull-

kastade planerna. Det blir därför inget höstmöte i år. 
 
Det innebär i sin tur att nya medlemmar inte kan dubbas 

in i Sällskapet. Flera förslag på blivande medlemmar har 

kommit in men när de formellt kan tas in är i nuläget 

oklart. En lösning är att de blir medlemmar på pappret 

men att dubbningen sker framöver. Om virussituationen 

ser annorlunda ut i juni nästa år så finns tankar på ett 

Kastellets dag, i alla fall i lite mindre skala.  
 
Ordenskapitlet har träffats fysiskt en gång under hösten 

men ställer in ett planerat möte den här månaden. Som i 

många andra föreningar så har ordenskapitlets ledamöter 

ändå kontakt med varandra via e-post och kan på så sätt 

kommunicera utan att träffas. 
 
Trots Coronatider så händer det ändå lite bakom kulis-

serna. Under Birgitta Cleynderts ledning arbetar några av 

våra kvinnliga medlemmar med att se över våra unifor-

mer och scenkläder.  En redaktionsgrupp med Anki 

Hansson, Per Lundgren och undertecknad håller på med 

en omarbetning av Castellanernas bok ”En vandring 

genom Väggaområdet” som ska tryckas upp i en förnyad 

upplaga. 
 
Hur framtiden ska se ut för Kastellet som turistmål enga-

gerar inte bara Castellanerna och föreningen Lions Club 

utan även vår vänförening Karlshamns museum. Musei-

föreningens nye ordförande Peter Enckell – som själv är 

Castellan - har uttryckt viljan att arbeta för Kastellet som 

ett attraktivt turistmål.  Karlshamns museum har också 

varit positivt till att upplåta lokaler till Castellanernas 

verksamhet vilket vi är tacksamma för. 
 
Som avslutning vill jag bara tipsa om den pågående te-

mautställningen ”Carlshamn - lasterna stad” på Karls-

hamns museum. Den är väl värt ett besök!   

 

Göran Lindgren 

 

Sammanställning:Göran Lindgren 



 

En äldre bild på proviantmästarbostället. I bakgrunden syns den idag s.k. ladan. Bygg-
naden till höger är ett av de äldre husen som är borta sedan länge. 

Proviantmästarbostället på Kastellet revs 
 
Någon gång vid slutet av 1950-talet revs det gamla proviatmästarbostället och det i samma byggnad inrymda bageriet på 

Kastellet. Därmed försvann ett av de hus som kan ha uppförts redan i samband med att fästningen grundades 1675 eller 

åren därefter. Med hjälp av kartor går det att 

fastställa att huset fanns runt mitten av 1700-talet 

och i en dåtida inventering är husets planlösning 

avritad.  

Hur kosthållningen gick till på Kastellet har aldrig 

utforskats men det fanns förutom bageriet minst 

två proviantbodar och ett kvarnhus där säd kun-

de malas. Något centralkök har aldrig funnits så 

det lutar åt att soldaterna själva tillrede sina mål-

tider.  

Karlshamnsfotografen Folke Svensson doku-

menterade rivningen. Speciellt spännande är att 

kunna se hur byggnaden såg ut interiört. När 

Karlshamns stad 1901 köper Kastellet av staten 

arrangerades tomter ut till fiskarbefolkning och 

andra intresserade. När det gäller bageriet så finns 

det uppgifter om att det ganska långt fram i tiden bakades bröd som roddes in till staden för försäljning varje morgon. 

Bilderna ingår i Karlshamns museums bildsamlingar. Fler bilder kommer att visas på vår hemsida www.castellanerna.se.   

En av de gamla bakugnarna som moderniserats med en 
järnspis.  

Överst till höger en interiörbild från proviantmästarbostadens 
storstuga. 
På bilden nederst till höger går det att se de gamla ytterväg-
garna av skeppstimmer. En gammal kakelugn skymtas i ett 
av fönstren.  
 


