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Historiskt Café

FILM

För första gången kommer programmet för det Historiska Caféet
att vara kortfilmen. Det är skådespelaren och regissören Sebastian
Karlsson som premiärvisar sin film om den förste kommendanten
på Kastellet, överstelöjtnanten Johan Hård af Segerstad.
Filmen, som är ca 25 minuter lång, skildrar af Segerstads vacklande
inställning till att ge upp Kastellet. Befälhavaren för de danska trupperna, kapten Hans Ernst Krumsee, är inte sen att utnyttja af Segerstads tvekan i sina försök att få honom att ge upp fästningen.
De svenska officerarna på Kastellet genomskådar Krumsee och försöker med alla medel förhindra den katastrof som de väntar vid en
kapitulation. Hur långt går deras pliktkänsla och tar de order från
befälhavaren även om deras liv står på spel?
Sebastian Karlsson har på ett bra sätt lyckats fånga stämningen mellan officerarna på Kastellet och dess kommendant. Magnus
Rosén skildrar, i rollen som Hård af Segerstad, porträttet av en man vars liv och gärning rinner honom ur händerna. En
beslutsångest som bara kan leda mot ett slut - döden.
Innan filmen kommer Sebastian Karlsson att berätta om idén till filmen och hur han arbetat fram manus och regi. Efteråt
finns det möjlighet att prata med Sebastian och några av skådespelarna.
Måndagen den 24 februari kl. 18.30 på Lokstallarna
Boktips: KARLSHAMN - framtidsstaden 350 år
Det är naturligtvis lätt att vid ett jubileum se bakåt och i ett historiskt perspektiv hitta de
händelser och personer som haft betydelse för utvecklingen. Samtidigt pekar titeln på
Karlshamns jubileumsbok "Karlshamn - framtidsstaden 350 år" att det är framtiden som har
en framträdande roll i jubileet.
Bokens fokus ligger på tiden mellan stadens senaste jubileum 1964 och idag. Att det varit 50
år av utveckling, politiskt, kulturellt och industriellt, går inte att ta miste på. I en avvägd
mängd får vi som läsare inblick i de stora händelserna, som har haft betydelser för stadens
utveckling. Det handlar bl.a. om hamnens utveckling, lasarettet tillkomst, förbättrade
kommunikationer och mycket annat.
Det är inte konstigt att en jubileumsbok är en framgångssaga. Det är de goda exemplen som
lyfts fram i rampljuset och så måste det få vara. Stig Johnsson har med sitt formspråk och med den journalistiska skärpa han
besitter, skapat en minnesskrift som väl beskriver händelserna som lagt grunden för Framtidsstaden

Skyltarna på Boön förnyas
Tiden går och i maj år är det 14 år sedan vandringsleden
på Boön invigdes. Tidens tand har satt sina spår och
framför allt informationsskyltarna har påverkats av väder
och vind. Fukten har trängt in i inplastningen och delar
av texterna har försvunnit. Nu skrivs alla texter om och
kompletteras med nya fakta som framkommit sedan år
2000. Anslagstavlan i början av vandringleden ses också
över och en ny brevlåda ersätter den som slagits sönder.

Guldgubbar till årsmötet i mars
Om vi får se någon gubbe "live" är kanske
lite mycket att hoppas på men på bild kommer de i alla fall att visas. Mikael Henriksson
från Blekinge Museum kommer till årsmötet
den 26 mars och berättar om fynden av de
gyllene små gubbarna från utgrävningarna i
Vånga utanför Ronneby.

Kapitelmästaren har ordet:

Planerna för Kastellets Dag växer fram

Castellaner!
I år firar Karlshamns stad sitt 350-årsjubileum.
Om två år, 2016, så firar Sällskapet sitt 50-årsjubileum. En parallell som knyter samman staden
Karlshamn med Castellanernas uppdrag att sprida kunskap om stadens historia.
När Castellanerna bildades var det i kölvattnet
av stadens 300-årsfirande. Kastellet hade lyfts
fram under jubileumsfestligheterna både med ett
skådespel och en bro. Detta fokus på Kastellet
fick ett antal herrar att bilda ett sällskap, vars
syfte var att bevara Kastellet till eftervärlden.
Så här snart femtio år senare är bilden lite annorlunda. Denna gång deltar Castellanerna aktivt i
jubileet som en del i firandet. Vårt lokalhistoriska
kunnande har banat vägen för oss att arrangera
en av många höjdpunkter i firandet, nämligen
Kastellets Dag.
Att ta på sig sådant arrangemang innebär också
ett stort ansvar. Planeringen för Kastellets Dag är
i stort klar. Läs mer om det här till höger. Nu
börjar arbetet med att kunna leva upp till de förhoppningar som ställs på oss. Vid informationsträffen i januari hade flera Castellaner mött upp
och det ledde till många kloka tankar om hur vi
bäst arrangerar vår dag på Kastellet den 24 maj.
2014 är året för Karlshamns fortsatta utveckling som framtidsstad. Det blir också
året då Sällskapet Castellanernas inleder planeringen inför sitt 50årsjubileum.
Göran Lindgren
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Dag och datum
Måndag 24/2
Tisdag 11/3
Onsdag 26/3
Lördag 26/4
Måndag 28/4
Onsdag 7/5
Lördag 24/5
Fredag 6/6
Lördag 5/7
Lördag 12/7
Lördag 26/7
Lördag 2/8

Aktivitet
Historiskt Café
Ordenskapitlet sammanträder
Årsmöte
Fortet på Boön ställs i ordning
Historiskt Café
Ordenskapitlet sammanträder
Kastellets Dag
Nationaldagsfirande
Visning Boön
Dramatiserad visning Kastellet
Dramatiserad visning Kastellet
Visning Boön

Skånes caroliner medverkar på årets upplaga av Kastellets Dag

Med avstamp i Karlshamns jubileumsfirande blir årets upplaga av Kastellets Dag extra uppmärksammad. Det har föranlett Ordenskapitlet att
besluta om en satsning som förhoppningsvis sätter avtryck i firandet.
Syrénfesten arrangeras inte längre. Castellanerna har tagit på sig ansvaret för, att i alla fall en gång om året, sätta Kastellet på stadskartan. Bidrag från kommunens jubileumsbudget har gjort det möjlighet att bjuda in karolinföreningar från både Skåne och Värmland. Karolinerna
kommer att slå läger på slätten och besökarna kommer få en inblick
hur livet betedde sig för en soldat runt vid 1700-talets början. Förhoppningsvis kommer också Michael Helgesson med sina soldater
från Karlskrona.
Men det står mer på agendan. Vår
egen kung finns som vanligt på plats
med sina soldater och sin vapendragare Erik Dahlberg. Denna gång är
herrarna kokat ihop något som är
hemligt men troligtvis anstår en
kung med rondörhumör. Majestätet
har säkert synpunkter på hur framtidsstaden 1664 har utvecklat sig.
Barnen kommer inte att glömmas
bort . Vid olika stationer kommer
de att få uppleva och prova på olika
aktiviteter som förekom på 1700talet.

Menig soldat iklädd NerikeWermelands caroliners uniform
i färgerna blått med rött foder
och röda strumpor

Ett saknat inslag har varit korumet i
samband med intagningen av medlemmar. Korumet återkommer i år och förutsättningarna för att ett
storslaget sådant är goda med tanke på alla soldater och hela Karshamns musikår på plats.

Saknaden stor efter båt
Förra våren tog Fritidsförvaltningen bort den båt som Sällskapet tillsammans med Teatersmedjan haft tillgång till. Det har inneburit ett avbräck i möjligheterna att utföra transporter ut till Kastellet vid de delar
av året när den ordinarie trafiken inte är igång. Finns det någon som
har en oanvänd mindre båt son Sällskapet kan låna så hör gärna av er.

