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Kapitelmästaren har ordet
Hösten står för dörren och ordenskapitlet har
återupptagit arbetet med att driva Sällskapet
framåt. En viktig fråga är våra stadgar som
senast förändrades 2005 men som bygger på
skrivningar som går längre tillbaka än så.
Under hösten kommer ordenskapitlets ledamöter att arbeta fram ett förslag till nya stadgar som bygger på hur verksamheten ska
bedrivas idag. Arbetet med de nya stadgarna
ska vara klart för ett beslut om godkännande
vid höstmötet för att sedan fastställas vid
årsmötet 2023.
Från kommunens sida rapporteras att många
turister besökt Kastellet under sommaren.
Från Sällskapets sida provade vi under den
inledande lågsäsongen att ha Kastellvärdar på
plats lördagar och söndagar samtidigt som
Lions hade sin våffelservering. Värdarna
öppnade det historiska rummet, delade ut
broschyrer och mötte människor som hade
frågor om Kastellet. Ett varmt tack till alla er
som ställde upp som värdar.
En av de vitigaste inkomstkällorna för Castellanerna, förutom medlemsavgifterna, är guidningar på Kastellet och Boön. I takt med att
antalet guider sjunkit har inkomsterna minskat. Ordenskapitlet arbetar därför under hösten och kommande vår att utbilda intresserade Castellaner till guider. Sällskapet ska ju
arbeta för Kastellets bevarande och sprida
kunskap om dess historia.
Ha en bra höst allesammans så ses vi om inte
annat till höstmötet!

Göran Lindgren

Årets upplaga av Kastellets Dag besöktes sedvanligt av kung Karl X Gustav
och Erik Dahlber denna gång personifierade av Christian Andersson och
Göran Lindgren.

Stor uppslutning vid Kastellets dag
Efter några års uppehåll kunde Kastellets dag genomföras den 4 juni.
Gratis båtfärd till och från Kastellet, fyra Hittaut-kontroller och Lions
våffelservering bidrog säkert till att dra folk till ön.
För Castellanerna del så inleddes eftermiddagen med en konsert framförd av Karlshamns scoutmusikkår. Därpå följde fanborgens inmarsch
och dubbning av både nya medlemmar och medlemmar till högre grad.
Härolderna bar för första gången de nya uniformerna som Sällskapet
låtit sy upp. Att Karl X Gustav och hans vapendragare Erik Dahlberg
skulle dyka upp som lippta ur en historiebok var nog inte så oväntat.
De båda gestaltades denna gång av Kristian Andersson som kung och
Göran Lindgren som Dahlberg. Att de både, trots goda intentioner,
inte riktigt kunde leva upp till framträdandet som Bengt Norman och
Jan Otterheim brukar framföra, kommenterades av några i publiken.
Allt gick dock bra och efter fanborgens utmarsch kunde Sällskapets
medlemmar avnjuta en kopp kaffe och en våffla.

Dubbade vid Kastellets Dag den 4:e juni 2022
Kommendantgraden:
198
Eva Påhlsson
205
Ann-Christin
Mattsson
206
Lars Hansson
207
Leif Olsson
208
Benny Olander

Amiralsgraden
72
Lars Karlsson
141
Per Lundgren
181
Bo Rydström
191
Catarina Montan
196
Stig Andersson

Ståthållargraden
138
Birgitta Cleyndert

Stella blev årets stipendiat
Sällskapet Castellanernas årliga stipendium till en elev på Vägga gymnasieskola
tilldelades i år Stella Ekelund i klass EK19a. I sitt fördjupningsarbete berättar
Stella om tillkomsten av Strömma bomullsspinneri och vad fabriken har haft
för betydelse för både ägare och anställda. Stella skriver om importen av maskiner från England som gjorde att den industriella revolutionen kunde nå
Blekinge och Karlshamn. Stella tar också upp baksidan av verksamheten som
barnarbete och sänkta löner under lågkonjunkturer.
Vill ni läsa Stellas fördjupningsarbete så finns den på vår hemsida Castellanerns.se. Stipendiesumman är på 1000 kronor.

Ändring av Sällskapets stadgar
Sällskapets stadgar har inte ändrats eller omarbetas sedan 2005. Vår verksamhet har däremot förändrats en hel del sedan dess och därför har ordenskapitlet beslutat att se över stadgarna och arbeta fram nya som mera stämmer med dagens aktiviteter. För att göra en stadgeförändring krävs två möten varav det ena är ett årsmöte. Målet är att ett nytt förslag till stadgar ska
tas fram till höstmötet 2022 och sedan fastställas vid årsmötet 2023.

Vill du lära dig mer om Kastellet och Boön?
Guidningarna på Kastellet och Boön är den största inkomstkällan för Sällskapet efter medlemsavgifterna.
Den senaste tiden har antalet aktiva guider minskat vilket gjort att vi fått tacka nej vid förfrågningar om
guidade rundvandringar på både Kastellet och Boön. För att råda bot på problemet startar Sällskapet i
höst en grundutbildning om de båda öarnas historia för de som kan tänka sig att bli guide eller bara är
intresserade i största allmänhet. Utbildningen genomförs vid åtta tillfällen, fyra i höst och fyra till våren.
Som kurslitteratur använder vi boken ”Karlshamns kastell genom tiderna”. Har ni inte boken så får ni
ett exemplar vid första tillfället. Kursledare är Göran Lindgren.
Är du intresserad? Vi träffas tisdagen den 27 september kl 18.00 i Expressenhallen på Karlshamns museum och lägger tillsammans upp datumen för utbildningen under hösten. Du anmäler dig till lindgren.karlshamn@gmail.com eller ring 0708-77 76 81.
Välkomna!

