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Välkomna till Sällskapet Castellanernas studiecirkel

Kapitelmästaren har ordet

"KARLSHAMNS KASTELL
GENOM TIDERNA"

Castellaner!
Hösten har kommit och vi står inför en ny
säsong med spännande utmaningar. Den
största är att hitta medlemmar som kan tänka
sig ingå i Ordenskapitlet . Idag är flera poster
vakanta vilket naturligtvis inte är bra. Vi som
håller ihop det hela har tvingats gå ifrån våra
olika roller och uppdrag, för att istället arbeta
tillsammans. Avsaknaden av en valberedning
underlättar inte heller.
Du som är intresserad av lokalhistoria har nu
möjlighet att delta i Sällskapets studiecirkel
om Kastellets och Karlshamns historia. Studiecirkeln kommer igång i början av oktober
och genomförs under hösten och våren. Läs
mer här till höger.
Att 2014 är ett jubileumsår för Karlshamn har
nog inte undkommit någon. Stadens 350årsdag ska firas på olika sätt. Tanken är att
sätta lite guldkant på de arrangemang som
brukar genomföras. För Castellanernas del
innebär det att programmet för Kastellets
Dag utökas med bl.a. besök av Karolinföreningar från olika delar av landet. Det är min
förhoppning att historiens vingslag ska ligga
som krutrök över Kastellet den dagen.

Vi träffas 11 gånger under hösten
och våren för att
lära lite mer om
spännande
och
intressanta händelser ur Karlshamns
historia. För att
verkligen
känna
historiens vingslag
gör vi flera studiebesök i anslutning
till träffarna. Vi
kommer att träffas
i Vuxenskolans nya lokaler på Drottninggatan 84 kl. 18.30 - 21.00. Cirkelledare är Göran Lindgren men flera av träffarna kommer att ledas av
sakkunniga Castellaner.

En ny matrikel är på gång. Det var ett tag
sedan sist men nu är i stort sett alla personuppgifter och adresser uppdaterade. Ambitionen är att dela ut matrikeln i samband med
höstfesten i början av november. I dagsläget
har Sällskapet 101 medlemmar.

Torsdagen den 10/10
Torsdagen den 31/10
Torsdagen den 28/11
Anmälan om deltagande till:
Göran Lindgren 0454-133 75, 0708-20 64 46 eller
g.lindgren@alfa.telenordia.se
Läs mer om studiecirkelns syfte, mål och innehåll på

www.castellan.se

eller ring Göran Lindgren så berättar han mer.

Göran Lindgren

Historiskt Café
Missa inte nästa Historiska Café den 2 oktober. Då kommer forskningssamordnaren
och filosofie doktor Andreas Linderoth från Marinmuseum i Karlskrona att berätta
om händelser under Kalla krigets dagar. Andreas föredrag bygger i stort på det omfattande material som tagits fram i samband med utställningen Ytspänning, som för närvarande visas på Marinmuseum i Karlskrona. Utställningen lyfter fram händelser och
incidenter där Sverige territorialgräns kom att spela en roll i motsättningarna mellan
USA och Sovjetunionen och dess allierade. OBS! lokalen.

ONSDAGEN DEN 2 OKTOBER KL. 18.30
i Lokstallarna

Sternö och Boön blir naturskyddsområde
Under ett antal år har Länsstyrelsen aktivt arbetat för att Boön och delar av Sternö ska klassas som naturskyddsområde
och inventering och kartläggning av naturområdena har gjorts. Länsstyrelsens biolog Lars-Göran Olsén menar att
kulturstigen på Boön är en viktig del av upplevelsevärdena i det blivande reservatet. Det är inte bara naturvärdena på land
som varit av intresse. Mer spännande är vad som döljer sig på havsbotten en bit ut.
I ett unikt projekt, som kallas Landscapes Lost, har forskarna börjat undersöka
delar av bottnarna i Hanöbukten. De förväntar sig att hitta lämningar och bosättningar från stenåldern. Vid två tillfällen efter senaste istiden, dels för 11 000 år sedan dels för 9000 år sedan, låg strandlinjen 20 respektive 3 meter under nuvarande
havsyta. Marinarkeologerna har dykt utanför Sternö udde och Boön och konstaterat att den nuvarande strandlinjen fortsätter under ytan. På cirka 15 meters djup har
man funnit rester av tallskog i form av stubbar som fortfarande står rotade i bottensedimentet. Vid den tiden fortsatt Mieåns dalgång ut till östra sida av Boön. Mörrumsån mynnade ut västsydväst om Sternö.
Nu hoppas forskarna på att hitta rester av mänskliga lämningar från stenåldern på
havsbotten. Fördelen med översvämmade boplatser är att organiskt material - benoch träföremål - kan bevaras i tusentals år under havets bottensediment. På land är
det vanligtvis bara hårdare material som sten som bevaras.
Lars-Göran Olsén från Länsstyrelsen
menar att Castellanernas kulturstig på
Boön är en viktig del av upplevelsevärdena i det blivande naturskyddsområdet.

På torra land fortsätter arbetet med blivand Sternö-Boön naturreservat. Under
hösten ska en skötselplan gå ut på remiss och om allt går som det ska kan beslutet
om naturreservatet tas fram emot jul i år.

Historisk dubbning på Kastellet
Sällskapets medverkan på årets Syrenfest blev smått historisk. Två
recipiender fick känna trycket av konungen Karl X Gustafs värja
på sina axlar och båda var kvinnor. Det är första gången sedan
sällskapet grundades 1966, som samtliga recipiender var kvinnor.
Vädret visade sig inte från sin bästa sida när det var dags för
Castellanernas del i Syrenfesten. Efter en fin förmiddag drog
molnen in över Kastellet och regnet började falla. Istället för
fanborgens inmarsch blev det marsch iväg till kyrkan för både
deltagare och besökare. Väl framme installerades musikkåren i
historiska rummet och övriga i kyrkorummet.
De två recipienderna, Monika Harryson och Ingrid Weitner, blev
dubbade till Castellaner av kommendantgraden och upptagna i
Sällskapet. Gösta Blomqvist och Jan-Erik Sörmlind dubbades till
amiralsgraden för sina insatser för Castellanerna. Av samma
anledning dubbades Göran Lindgren till Castellan av ståthållargraden.

Monika Harryson och Ingrid Weitner, här flankerade av Erik
Dahlberg och Karl X Gustaf, dubbades in som medlem 186
respektive 187 vid årets upplaga av Syrenfesten på Kastellet.
.

Höstens kalendarium
Tisdag
Torsdag
Torsdag
Torsdag

2/10
10/10
24/10
31/10

Historiskt Café
Studiecirkeln
Ordenskapitlet sammanträder
Studiecirkeln

Torsdag
Tisdag
Torsdag
Onsdag

7/11
26/11
28/11
11/12

Höstmöte
Historiskt Café (res. för ändring)
Studiecirkeln
Ordenskapitlet sammanträder

