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Kapitelmästaren har
ordet
Castellaner!
Ordenskapitlet har haft sitt första sammanträde för året och riktlinjerna för vårens och sommarens arbete har blivit satta.
Som ni kan se här till höger så fortsätter
de historiska caféerna med intressanta
föredragshållare. Åhörarskaran har varit
god men den kan bli bättre. Vi har börjat
annonsera i dagspressen vilket gjort att fler
besökare som inte är Castellaner har
kommit och lyssnat. Det är min förhoppning att fler från Sällskapet tar chansen att
lära mer om den svenska historien.
Ett annat område som togs upp på mötet
var att vi som ledamöter i ordenskapitlet
behöver hjälp i arbetet med att förbereda
och genomföra våra arrangemang. Det är
inga stora insatser som behövs. Det kan
handla om att hjälpa till med serveringen
vid våra träffar eller att ge ett handtag i
samband med Syrénfesten på Kastellet. Så
bli inte förvånade om Trossmästaren eller
Arklimästaren, för att inte säga Ceremonimästaren, ringer och ber om hjälp.
I övrigt så förändras verksamheten inte så
mycket. Vårmötet tillika årsmötet kommer
att hållas i slutet av mars. I år har vi gått
ifrån att ha årsmötet på en fredag utan
denna gång blir det en torsdag, närmare
bestämt den 29 mars. Sätt ett kryss i almanackan.
Som ni kanske har sett i tidningarna så
kommer kommunen inte att utföra några
renoveringsarbeten på Kastellet i år. Det
är en tråkig nyhet för det finns fortfarande
en hel del arbeten som behöver utföras på
både murar och appareller. Vi har från
Castellanerna skrivit till ansvariga på
kommunen och påpekat bristerna men
något svar har ännu inte kommit.

Göran Lindgren

Historiskt Café

Magnus Stenbock
Fältherre - familjefar - konstnär
Sällskapet Castellanerna fortsätter med
sin satsning på de Historiska Caféerna.
Den 28 februari har Ni möjligheten att
lyssna på en trevlig och underhållande
föredragshållare, nämligen Astrid Heinsen. Astrid har många strängar på sin
lyra och hon har hållit många inspirerande och uppskattade föredra i vitt
skilda ämnen och sammanhang.
I Expressenhallen den 28 februari låter hon oss möta Magnus Stenbock, den
kärleksfulle maken och fadern. Vi ledsagas tillsammans med honom ut i de
olika krigen med Karl XII och bevittnar den storslagna segern vid Gadebusch.
Vi får följa honom genom kapitulationen i Tönning till fångenskapen i Köpenhamn. Men Astrid Heinsen berättar också om andra sidor hos den framgångsrike fältherren. Bland annat får vi lära känna honom som en framstående konstnär.
Historiskt Café tisdagen den 28 februari kl. 18.30
i Karlshamns Museums Expressenhall

Mer om Magnus
Stenbock
Har Ni inte möjlighet att komma till det
Historiska Caféet men ändå vill veta
mer om Magnus Stenbock, så läs gärna
boken ”Stenbock – Ära och ensamhet
under Karl XII:s tid”. Den är skriven
av historikern och författaren Andreas
Marklund. Till skillnad från tidigare
böcker om Magnus Stenbock, som inriktat sig på honom som på fältherre,
sätts människan Stenbock i centrum.
Andreas Marklund bortser inte från slagen och de militära insatserna, men
skildrar ett helt levnadsöde, dramatiskt,
storslaget – och tragiskt.

Läs mer om Castellanernas verksamhet på
www.castellan.se

Castellanerna instiftar
ett stipendium
Vid sitt senaste möte beslutade Ordenskapitlet att instifta ett stipendium som
ska tilldelas en elev på Vägga
gymnasieskola i ämnet historia.
Intresset för historia och framför allt
den lokala historien, är något som
kommer med åren. En möjlighet till att
förändra den bilden kan vara att genom
ett stipendium stimulera ungdomar till
att lära mer om Karlshamns historia
och om hur den påverkat utvecklingen
till dagens kommun. Med dagens teknik
finns helt andra möjligheter att hitta
fakta om historien än tidigare. Många
arkiv finns tillgängliga via internet,
vilket inte bara skapar motivation hos Äldre fotografier är en källa till historien som gjorts möjlig genom internet. Denna bild visar
dagens elever, utan även gör det möjligt ett parti av Ågatan med Karlshamns elverk till vänster. I bakgrunden skymtar tornet på
Foto: Ur Karlshamns Museum samlingar
att hitta mer fakta om vad som en gång rådhusets tak.
hänt och hur det påverkar oss idag.
Ett bra exempel på detta är den film om Kastellet som några ungdomar gjorde härom året. Där blandades historiska fakta med
animerade inslag på ett sätt som tilltalar ungdomar.
Riktlinjerna för ett samarbete med Väggaskolan har påbörjats och från skolans sida är man intresserad av Castellanernas
förslag till ett stipendium. Vad som återstår är arbetet med att utforma vilka kriterier som ska gälla för att kunna erhålla
stipendiet. Tanken är att stipendiaten presenteras i samband med Syrénfesten och Castellanernas högtidsfest på Kastellet.

Kulsprutevärnet kräver en upprustning
Det kanske inte är allom bekant att Castellanerna är innehavare
av ett kulsprutevärn från andra världskrigets dagar. Värnet är
beläget på Boön och är ett av tre som uppfördes på ön. Idag är
två av dem plomberade med betong medan Castellanernas är
intakt och sommartid inrett med både kulsprutor och tidsenlig
utrustning.
Forten på Boön är en del av den så kallade Per-Albin linjen, en
värnlinje uppkallad efter Sveriges dåvarande stadsminister PerAlbin Hansson. Den mer än 500 kilometer långa försvarslinjen
uppfördes längs den sydsvenska kusten för att skydda området
mot en fientlig invasion. Vid krigsslutet 1945 omfattade värnlinjen 1 063 värn av olika slag. Avstånden mellan varje värn är
300-400 meter och de flesta ligger i direkt anslutning till havet.
Under slutet av 90-talet arbetade flera Castellaner med projekt
Boön, där en uppgift var att snygga till och utrusta värnet som
det en gång var. En av eldsjälarna är förre hemvärnschefen och
Castellanen Georg Abrahamsson, som personligen lagt ner
många arbetstimmar för att få värnet i ordning. Det har gjort det
till ett av Boövandringens mest uppskattade besöksmål.
Nu är det dags igen för en upprustning.. Georg meddelar att
värnet måste målas invändigt för att kunna bevara känslan av
hur det var att komma in i det under kriget. Därför kommer
under våren ett upprop om hjälp att delges de Castellaner som
vill vara med om att bevara en del av vår historia.
Det ska nämnas att kulsprutorna i värnet är attrapper.

Vårens kalendarium
Vecka:
6
9
11
13
16
19
22

Dag och
datum
Torsdag 9/2
Tisdag 28/2
Torsdag 15/3
Torsdag 29/3
Tisdag 17/4
Torsdag 10/5
Söndag 3/6

Aktivitet
Ordenskapitlet sammanträder
Historiskt Café
Ordenskapitlet sammanträder
Årsmöte
Historiskt Café
Ordenskapitlet sammanträder
Syrénfesten

