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Årets syrenfest på
Kastellet
I början av juni är det dags för årets upplaga av Syrenfesten på Kastellet, där Castellanernas högtidliga intagning av nya medlemmar ingår som en del i festligheterna.
Med oss har vi Blekinge Bataljons Musikkår, som traditionellt inleder vår del av
programmet med samlingsmusik.
Vid förra årets Syrenfest firade Castellanerna sitt 45-årsjubileum med lunch och
tårtkalas. I år blir det lite påvrare, men en
kopp kaffe med dopp vill Sällskapet gärna
bjuda medlemmarna på. Klockan 13.00 är
det gemensam samling vid kastellkyrkan
för alla Castellaner med respektive. Då
kommer de nya medlemmarna att presenteras och det blir möjlighet till lite mingel
och fotografering.
I år är det fyra recipiender, en kvinna och tre män, som står i tur att dubbas till kommendantgraden. Alla fyra är kända för sitt
historieintresse och deras kunskaper kommer att vara en tillgång för Sällskapet, i arbetet med att bevara Kastellet och sprida
kunskap om dess historia. Vilka de fyra är kommer att presenteras i nästa Kommendantblad. Med all säkerhet kommer Karl X
Gustav att skrida fram ur historiens krutrök till sammans med sina soldater och sin
Söndagen den 3 juni kl.13.00
trogne vapendragare Erik Dahlberg.
Under dagen kommer ett utklädda Castellaner att genomföra några dramatiserade
rundvandringar för de yngre. Barnen kommer att få möta en del personer ur Kastellets
historia som kommer att berätta om sina öden och äventyr

vid kastellkyrkan
Se hela programmet för Syrenfesten på omstående sida.

Stor uppslutning på årsmötet
Den 29 mars höll Sällskapet sitt årsmöte. Ett femtiotal medlemmar
med respektive hade mött upp i Karlshamns Församlingsgård, vars
utmärkta lokaler väl fyllde sitt syfte.
Föredragshållare för kvällen var Leif Olsson, vars kunskaper om
sommarnoblessen på Gyön, var imponerande. Leif kunde berätta, att
det utöver flera genom tiderna kända personer, även bott tre
Nobelpristagare på Gyön med omgivningar, nämligen Dag
Hammarskjöld, Harry Martinsson och Kofi Annan.
Innan föredraget hölls årsmötesförhandlingar. Kapitelmästare Göran
Lindgren inledde med parentation över Castellanerna Lars Dreje och
Göte Skoog som avlidigt under året. Ärendelistan avverkades
därefter tämligen raskt.
Tre ledamöter hade avsagt sig fortsatt engagemang i ordenskapitlet.
De tre, Bengt Norman, Rune Carlsson och Leif Lagercrantz,
avtackades för sina insatser och för sitt arbete med att bevara
Kastellet och sprida kunskap om dess historia.
Efter sammanträdet bjöd trossmästaren Jan-Erik Sörmlind till bords.
Kvällen fortsatte sedan i glädjens tecken med bland annat det numera
traditionella lotteriet, utmärkt och siffersäkert genomfört av Bengt
Norman.

Leif Lagercrantz, Bengt Norman och Rune Carlsson avtackades för sina insatser i ordenskapitlet.

Kapitelmästaren har ordet

2014 fyller Karlshamn 350 år

Castellaner!

I en kunglig resolution från den 15 september 1664, beviljas det tidigare danska kustsamhället Bodekull i Blekinge svenska stadsrättigheter. Detta första
privilegiebrev skulle följas av ytterligare två. Ett 1666, som bland fastslog stadens namn och vapen och ett 1667, det så kallade Stora privilegiebrevet.

Vi börjar närma oss den tid på året som
många upplever som den vackraste.
Försommarens spirande grönska skapar energi och livskraft och ger hopp
för framtiden. Försommaren är en tid
för Kastellet. Nu står snart syrenerna i
full blom och blomdoften lägger sig
nästan bedövande över holmen. Näktergalens drillande förstärker känslan av
närheten till naturens skönhet.
Innan jag blir allt för lyrisk så får jag
erkänna att även andra ljud blivet en
tradition på Kastellet, nämligen skruvdragarens. Det är en annorlunda fågels
läte, som skär lite gällt mot näktergalens. Arbetet med att bygga scen och
läktare för Teatersmedjans sommaruppsättning av Narnia – häxan och
lejonet, pågår som bäst. Det är en hel
del skruvar som ska dras i när scengolv
och kulisser ska på plats.
Försommaren är även en fin tid för att
besöka Boön. Vandringsleden runt ön,
som är i bra skick, ger även den fina
naturupplevelse men också rekreation
och kondition. Något badväder är det
kanske inte änne, med tanke på vattentemperaturen, men den tiden ligger
framför oss.
I förra numret av Kommendantbladet
så berättade jag om vårt kulsprutefort
på Boön. Nu har Georg Abrahamsson
och Gösta Blomqvist målat och snyggat till invändigt, så att besökarna på de
guidade visningarna har möjlighet att
uppleva känslan av att befinna sig i 40talets kristider. Ta chansen att gå runt
på visningarna både på Kastellet och på
Boön. Det är fri entré för Castellaner
och ni får en inblick i de båda öarnas
historia.
Som ni ser till höger så är inte alla av
ordenskapitlets 12 platser tillsatta. Detta trots att valberedningen lagt ner ett
stort arbete på att hitta lämpliga kandidater. Ordenskapitlet kommer att under året försöka hitta adjungerade som
kan ta på sig några av de vakanta platserna.

Göran Lindgren

Ni som var med 1964 minns säkert firandet av stadens 300–årsjubileum. En
jubileumskommitté under ledning av dåvarande hamnkamrer Tage Jönsson,
hade arbetet fram ett mycket ambitiöst program med en jubileumsutställning
på Väggaskolan som kronan på verket. I Bellevueparken framträdde dåtidens
stora som Gunnar Wiklund. Lennart Hyland
och Sigvard Wallenberg m.fl.
Vad de flesta ändå minns är bron över till
Kastellet. Den anlades av ingenjörtrupperna
vid dåvarande Ing 2 i Eksjö, som fick tillfälle
att visa upp sina kunskaper i brobyggande.
På Kastellet framfördes dagligen krönikespelet ”Bodekulls öde genom sekler” skrivet av
grevinnan Magda Bergqvist von Mirbach.
Nu är det alltså snart dags igen. Denna gång
är det 350 års stads- och kommunutveckling
som ska firas. Tanken är att inte bara se bakåt utan även ha siktet inställt på framtiden.
Liksom vid firandet av 300-årsjubilet så arbetar en kommitté med att få fram förslag till
olika aktiviteter. Glädjande nog så har Sällskapet Castellanerna en representant med i
gruppen, vilket få ses som ett erkännande för
vår målsättning att bevara Kastellet och att
sprida kunskaper om både Kastellet och
Karlshamns historia.

I samband med Karlshamns
300-årsjfirande gav Blekinge
Läns Tidning ut en omfattande jubileumsbilaga som idag
utgör en intressant läsning
om Karlshamn för snart 50 år
sen.

Syrenfesten den 3 juni

Castellanernas program
vid Syrenfesten den 3 juni

10.00
10.00
11.00
11.00

13.00

Castellaner med respektive
samlas vid kastellkyrkan för
en kopp kaffe.
Presentation av de nya medlemmarna

14.00

Blekinge Bataljons musikkår
spelar samlingsmusik

14.30

Fanborgens inmarsch
Välkomsthälsning
Utdelande av stipendium
Nationalsången
Skådespel
Dubbning av nya medlemmar
Troppning av fanorna
Utmarsch och avslutning

12-17
12.00
12.30
13.15
14.00
14.30
16.45

Båtarna börjar gå
Frälsningsarmén
Gudstjänst;
Två barninrikta
guidningar
Lions kafé öppet
Glöd på grillen
Gospelkörer
Trollkarl
Bleking Bataljon
Musikkåre
Castellanerna
Sista båten avgår

