V:e nordiska karolinska planmötet, Kungälv 2017-04-01
SE, DK, NO och FI
§ 1. Inledning och presentation (Lars-Göran Larsson), genomgång av anmälningslistan
enligt bilaga 1.

./1

Medverkade via SKYPE gjorde RSMF:s riskförbundssekreterare Mikael Andersson (tillika
Jämtlands fältartilleri, JFA) och Göran Backman (Oravais historiska förening r.f.)
Som inte var på listan:
tillkommit: KERC (Jonas Comba)
Presentation förening, ny i förening i Norge: ”Grevskapet Laurvigen adel och artilleri
kompani”, finns i Laurvigen, där grevskapet bildades på 29 september 1671 av Christian V för
ståthållaren Ulrik Frederik Gyldenløve, upplöst genom kungl resolution 1821. Det fanns bara
två grevskap i Norge – Laurvig och Jarlsberg (Griffenfeld) (-13:18, applåder)
§ 2. Kommunikation (bl.a. evenemangslistan)
Hur kan vi få en ännu bättre kommunikation?
Laurits pratade om google-mail och google-kalender, man behöver inte ha google för att se
kalendern.
Laurits sänder Mikael Andersson länk till google-kalendern.
Länk till den gemensamma evenemangskalendern (google-kalkylblad):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1btYEKcX6NQEJCKbQrgdmozf2D4aMED3q44r5xjJSHrk/edit?usp=sharing

Anm. Aktuellt utdrag ur evenemangskalendern bifogas inte detta protokoll, se protokollet från
möte n:r VI. Se vidare nedan.
§ 3. Evenemang 2016 – erfarenheter
• Karolinervinter 2016
• JTAK planmötet i Ånn, många deltagare, gemensam kommitté skapad med officiella
myndigheter.
• Karolinska planmötet i Fredrikstad n:r 3.
• Høland i april – trevligt och blött. Rytteriet var exemplarisk.
• Enningsdalen (Kirkebø), stund i kyrkan, kamp på platsen, där prästen deltog aktivt.
Fin markering.
• Nordekleiva 16/4, lokala arrangörer på plats (kn), det gick bra.
• Moss 23/4, blev bra marknadsfört. ”En god gammaldags 17-maj” sa besökarna. De vill
ha det igen detta år.
• Ellingsrud, 8/5 (FAC)
• Skillingaryd, GM 20-21/5. Huvudtemat var denna gång karolinsk tid. Gav många
erfarenheter. Ett 50-60-tal deltagare från andra tidsepoker.
• Norderhov 22/5 (Helge Warberg) FAC fick hoppa in – genomfördes istället 21/8, vid
kyrkan och prästgården.
• Fredrikstad (Kongen kommer), sista helgen i maj. Traditionellt arrangemang.
• Gjellebekk, (Helge Warberg) Lier kn, 29/5. Kommunen och kulturkontoret var
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ansvariga. Blev genomfört. Kommunen var nöjd.
Akershus och Harestupasset, blev delvis genomfört.
Fredriksten, 11 juni. Den största happening. Kommendantskapet var ansvarig i
samverkan med FAC. Blev mycket lyckat, filmades med gott resultat. Uppdragsgivaren:
Imponerad över att så många dök upp och deltog.
Första med NO, FI, DK och SE – d.v.s. alla nordiska länder (utom Island)!
Halden, 4/7. (Trond Østby) Vandringsspel. 200/per vandring. Runt på de platser där
händelserna inträffade. C:a 2500 människor. Extra förställning för skolor – det gjorde
att det blev upp till 3000 kr.
Isengran, 8-9 juli. Dynekilen. Två delar, högtidlighållandet av slaget med båtar. Dagen
efter uppvisning på örlogsstationen. Väldigt bra arrangerat. Många lärdomar drogs
enligt Laurits.
Gräfsnäs slottspel 15-17/7. Förra året var det 250 år sedan kronprins Gustaf passerade.
(1766). Lägerliv, förläggningar, marknad och lite slaguppvisningar. 90-100 deltagare.
Stavern, Dynekil 29-31/7. Största slagorgien, svenskar fick vinna på norsk jord.
Kajana 5/8. Ett dags-/kvällsarrangemang, filmades. Tyvärr inga SE, NO och DKdeltagare. FI och RU, LT. Av filmer att döma var det mycket lyckat och uppskattat. Arr.
Rautapohjan tyrrkerikerho i Jyväskälä med kraftigt stöd av Göran Backman som gjorde
manus tillsammans med historiker. Erfarenheterna är goda från olika historiska
evenemang med manus. Väldigt mycket folk, fin inramning. Uppträdande på dagen
innan. 5-7000 i publiken. (80 st aktörer, tillräckligt för platsen)
Akerøya, 18/8
Østby-Handöl 16-20/8. 6 mil på tre dagar. (I Armfeldts fotspår) Fungererade
förvånansvärt bra. Övernattningar på fjällstationer. (JFA och WG)
Göteborg, Tordenskioldsdagarna, 19-21/8. (Laurits berättade). Också tillfälle att
marknadsföra arrangemanget i Fladstrand/Fredrikshamn och sådana arrangemang.
Bra för genombrott av sådana historiska evenemang – viktigt inför stadens 400 års
jubileum.
Norderhov, 20-21/8
Linderud gård, 26-28/8. Svenska och norska deltagare. Lägerliv. På väg att bli ett fast
arrangemang. Lyckat arrangemang. (Ruben Wang Gulbrandsen)
Tordenskiolddagane 2-4/9, Fredrikshamn. Stor succé.
Gudhems kungsgård, 1/10 (SHIR arrangör)
Köpenhamn, kulturnatta 4/10
Karolinskt planmöte n:r 4, Fredrikshavn. Fint arrangemang.
Narva, 19/11. Peter redovisade Narva och påpekade att den ryska pyrotekniker var lite
farlig, brände av saker under folks fötter. Dessutom svårt med slag i mörkret. Inte så
många deltagare som förut.

Paus 15 minuter
Anita: Skall vi lägga ut arrangemang i Europa, som berör flera, bl.a. Almansa nära Alicante.
1707
Resultatet av blev att den gemensamma kalendern även tillfördes information om evenemang
som inte strikt är från karolinsk tid (Stora nordiska kriget) eller historiskt återskapande.
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Karolinervinter n:r 4, 2017-04-01. Mycket bra repris från förra året. Inte lika kallt som
förra året. Innehåll denna gång historievandringar.

§ 4 Kommande evenemang
1. Djävulens krig, 25-28/5. Ej publikt, leva och göra i 1700-t.
2. Fredrikstad, 25/5, Fredrikstad ”Kongen kommer”. Lägeruppsättning på torsdagen.
3. Lovisa och Helsingfors, 6-9/7
4. Strömstad 8/7
5. Skillingaryd, 28-30/7. Generalmönstring. Alla tidesepoker, huvudtema renässans och
1900-t
6. Halden, Byvandring, eftermiddagsvandring.
Linderud gård, 11-13/8, tema 1800-t, Napoleonsk tid.
7. Fredrikstad, 9/9, 450 år. Vandring Sarpsborg-Fredrikstad. Börjar på Borgarsyssel
museum.
8. Problemet Moskva och arrangemanget ”Times and epoches”.Några norrmän kommer
att fara, 8 personer kommer att fara. Politiskt besvärligt. Inga grupper/föreningar
kommer att åka. Överlag har tonen och attityden blivit hårdare och mer hätsk de
senaste åren. Viktigt inlägg av Peter Holmgren.
9. Halden 11/12 (Helge Warberg) seminarium. Vandring längs den nya linjen. (Ansv.
Kommendantskapet) kl.21 på kvällen, blir det en form av ”demonstration”, ett visst
antal svenskar i löpgraven, tillsammans med HM (Carl XII). Det blir alltså en form
teateruppvisning. Det blir inget slag på fästningen. Allt deltagande skall godkännas.
Karolinska förbundet skall ordna med fyra bussar från Stockholm. Regisseras av
Ragnestad och kommendanten Strømsæther. Information kommer till riksförbundet
och allmänheten.
§ 5 Övrigt
Bra med möten på hösten och våren.
§ 6 Nästa möte
Överenskoms att nästa möte, n:r 6, genomförs i november, dag ej bestämd, i Fredrikstad.
Akershus är kandidat för det följande mötet på våren 2018.
§ 7 Mötets avslutande
Det V. nordiska karolinska planmötet avslutades kl. 16:07 av riksförbundsordförande LarsGöran Larsson som tackade deltagarna samt tackade Bohus-Elfsborgs caroliner, BEC som
lokalvärd.
Vid protokollet

Mikael Andersson
Lars-Göran Larsson
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Bilaga 1 till
Proto V. nordkarplanm 170401
ANMÄLNINGSLISTA
1. Förening

2. Deltagare (Efternamn, förnamn)

SHIR (Fältkansliet)

Bertrandsson, Anders

Tordenskiolds Soldater Fladstrand

Nielsen, Laurits

Jämtlands fältartilleri, JFA

Berndt Stange, Marianne och Andersson,
Mikael (via SKYPE)

Fredrikshald Borgervæpning /
UEWHG

Hans Christian Meyer, Per Windahl, Ray
Tveter og Trond Østby.

Fredriksten Artillerie Compagnie,
FAC

Warberg, Anita og Warberg, Helge

Norsk Napoleonsk Alliance, NNA

Warberg, Anita

Fredriksten Artillerie Compagnie

Helge Warberg(NK) og Anita Warberg
(sekretær )

Tordenskiolds Soldater avd: Stavern

Tone Strand og Arnstein Tranøy

Corps De Garde

Ivar Merhen

Viken i Dansketiden

Ringsøen, Mona Anita

Viken i Dansketiden

Norløff, Hans Peter W

Grevskabet Laurvigen Adel og
Artilleri Compani

Hauge, Per Olav

Grevskabet Laurvigen Adel og
Artilleri Compani

Norløff, Anne Nordfjellmark

Kong Fredrik 4. Tambourafdeling af
1704

Ulsnæs, Tor. Jonassen, Arne-Ivar. Hoffmann,
Katharina. Amundsen, Carl-Henrik

Herrskapsdansarna i Lidköping, HDL Larsegård, Eleonor och Larsegård, Stig
Norske Geworbne Leib Compagnie

Rubin Wang Gulbrandsen

Oravais historiska förening r.f.

Backman, Göran

RSMF

Larsson, Lars-Göran

BEC

Gustafsson Kåge, Karmark Ulf

Nerike-Wermlands regemente, NWR Holmgren, Peter
Antens kulturförening
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