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Okänd givare skänkte
tavla med kastellmotiv

Historiskt Café
Bilder ur historien

Fotografen Mikael Gustafsson
håller föredrag
Välkomna att följa med fotografen Mikael
Gustafsson på en resa genom Sveriges historia. Han berättar om arbetet med praktverket "Upplev Sveriges historia" som han
gjort tillsammans med historikern Dick
Harrison. Vi besöker gravfält, runstenar,
borgar och fästningar, kyrkor, industri och
författarmiljöer samt slott och gårdar.
Mikael Gustafsson kommer att sälja signerade exemplar av boken ”Upplev Sveriges
historia”. Så varför inte passa på att köpa
en julklapp till historiskt intresserade vänner och bekanta?

Sällskapet har fått en tavla som gåva via
en okänd givare. Tavlan lämnades in till
Karlshamns museum där Bengt Gabrielson tog emot den. Tyvärr framkom aldrig
vem den givmilde donatorn var men han
framförde tydligt att den skulle tillfalla
Sällskapet Castellanerna. Tavlan, som är
målad 1944, är signerad B. Ohlson.

Torsdagen dem 8 december kl 18.30 i Karlshamns
Biblioteks hörsal

Höstträffen:

Ingemar förde Sällskapet på rätt spår
Det var fullsatt i Sparbankens samlingssal när Sällskapet hade sitt årliga
höstmöte. Kapitelmästaren Göran Lindgren, som tog emot i bankens
pampiga entré, kunde välkomna över 50 personer. Alla hade mötte upp
för att lyssna på föredrag om den blekingska järnvägens historia och
avnjuta ärtsoppa med varm punsch.

Motiv är den gamla proviantmästarbostaden och bageriet, som var beläget på
den övre delen av slätten. Huset revs
någon gång på 1950-talet. En intressant
detalj på tavlan är byggnaden som syns
på högra sidan av tavlan. Det är en mindre byggnad vars placering skulle kunna
tyda på att det var infanterilöjtnantens
bostad.

Kvällen inleddes med ett föredrag av Ingemar Elofsson från
Karlskrona. Han berättade raskt och med stor kunnighet om Blekinge
järnvägars historia från slutet av 1870-talet. Det var inga små investeringar som gjordes. Omräknat i dagens penningvärde rör det sig om
miljardbelopp. Järnvägen skapade också arbetstillfällen. Till skillnad mot
idag så var stationerna, som då var betydligt fler, bemannade.
Ingemar avslutade sitt föredrag med att visa en film från slutet av 1950talet som visade upprustningen av Blekinge kustbana. En hel del av
filmen kretsade kring de stora omläggningar som gjordes i Karlshamn
och byggandet av den nuvarande stationsbyggnaden.
Efter föredraget serverades ärtor med punsch och pannkakor med sylt .
Alla lät sig väl smaka och eftersom Sällskapet fortfarande befinner sig i
sitt 45-årsjubilerand hade trossmästaren Jan-Erik Sörmlind sett till att det
fanns tårta till kaffet. Kvällen avslutades med att vice kapitelmästaren
Bengt Norman, med sedvanlig ackuratess och med en bunt tjugor,
lottade ut en hel del vinster

Höstträffens föredragshållare Ingemar Elofsson i
samspråk med Castellanerna Håkan Lindblom
och Rune Svensson

Kapitelmästaren har
ordet
Castellaner!
Det var glädjande att så många Castellaner, själva eller i sällskap med respektive, möte upp till höstmötet. De senaste
åren har vi haft våra höst- och vårmöten
på fredagar och då har inte uppslutningen
varit så stor, så kanske ska vi välja en dag
mitt i veckan i fortsättningen. Tack alla ni
som kom och tack till alla er som hjälpte
till att göra höstmötet till en trevlig kväll.

Castellaner besökte utgrävningarna vid Vesan
På initiativ av Birgitta Cleyndert tog sig ett femtontal Castellaner till de arkeologiska utgrävningar, som genomförs i samband med den nya dragningen av
E22:an mellan Stensnäs och Sölve. Till guide hade de Ola Palmgren från Blekinge Museum.

Vid senaste sammanträdet beslutade
ordenskapitlet att Sällskapets årliga arrangemang Kastellets dag upphör. Istället
kommer Castellanernas högtidliga intagning av nya medlemmar att ingå som en
fristående del av den återuppväckta Syrenfesten. Erfarenheterna från i somras är
positiva och att ha två olika arrangemang
på Kastellet nära inpå varandra gynnar
ingen.
Rekryteringen av nya medlemmar är
ständigt på gång och inför mötet med
ordenskapitlet i januari så ska det vara
klart med recipienderna till sommarens
intagning. Liksom tidigare är det svårt att
hitta kvinnliga kandidater. Ni får gärna
komma med tips på kvinnor som ni vet
har ett intresse för den lokala historien.

Ola Palmgren från Blekinge museum berättar för intresserade Castellaner om lämningar
efter bosättningar som är över 8 000 år gamla. Vädret var soligt men en isande kall vind
drog över den tidigare sjön Vesans gamla botten.
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I år har Sällskapet firat sitt 45-års jubileum och redan nu börjar ordenskapitlet
blicka framåt mot nästa jubileum. Tiden
går fort som ni vet. En tanke är att sammanställa någon form av minnesskrift
och då krävs lite framförhållning. Därför
skulle jag vilja be att ni som har foton
eller nedtecknande minnesbilder hör av er
till mig. Ni når mig på telefon 045413375.

De äldsta lämningarna är från en gammal boplats vid en tidigare strandlinje.
Boplatser från denna tidigaste del av jägarstenåldern är mycket ovanliga och
bara ett fåtal liknande platser har undersökts i Sydskandinavien. De fynd som
hittills har samlat in vid den forna stranden är 8 000-åriga redskap och avfall
av flinta, kvarts, ben och horn. Det är mycket ovanligt att så här gamla ben
bevarats, och mängden fiskben som tillvaratagits på platsen är unik i Sverige.
Bland fiskbenen finns arter som abborre, gädda, torsk, mört, braxen och gös.

Göran Lindgren

Fakta: www.blekingemuseum.se

Efter det intressanta besöket vid utgrävningarna begav sig de närvarande Castellanerna vidare till Norje tingshus där de blev guidade av representanter från
hembygdsföreningen.

Kastellets flaggstång murknar sönder
Ett av Kastellets mest igenkännande landmärken är den fembenta flaggstången som är placerad på
holmens högsta punkt. Det finns inte en avbildning av Kastellet där inte flaggstången hamnar i
blickfånget. Nu kan det snart vara slut med detta. Väder och vind har gått hårt åt framför allt fyrkantstocken som utgör den nedre centrala delen av flaggstången. Det obehandlade träet har murknat och spåren av skadeinsekter är påtagliga. Castellanerna kommer att gå in med en skrivelse till
kommunen och Länsstyrelsen för att påtala problemet.

