
 

 Cykla för FREDEN 
 

   
                                            

                                     
 

En cykelvandring för hela familjen  
på historiska vägar 

 

           
 



START & MÅL vid FLAMMABADET 
 

Picknic korg på cykelrundan  

Boka och hämta den på Hotell Freden Tel: 0430 50400   

www.hotellfreden.se 

 

Ingen cykel?   

Hyr på Per-Tec i Knäred AB Klockarevägen 2 

Tel:0430 53141 / 0708 753141  www.pertec.se 

eller på Flammabadets Camping 

www.flammabadetscamping.se   Tel: 070 7390621 

 

Sjöareds Gästis erbjuder lokal att sitta och fika i, vid dåligt 

väder, samt boende/övernattning 

www.sjoared.se   Tel: 0430-52024  /  0705355701 

 

 

Deltagandet på cykelturen sker på deltagarnas egen risk. 

Vi önskar Er en trevlig utflykt i det historiskt intressanta 

gränsområdet som minner om 400 år sedan freden i Knäred. 

 

Var rädda om naturen och snälla ta med ev, avfall till någon 

soptunna 

 

 

            www.laholm.se/400 

http://www.hotellfreden.se/
http://www.pertec.se/
http://www.flammabadetscamping.se/
http://www.sjoared.se/
http://www.laholm.se/400


Turen tar dig genom vacker natur och förbi historiska platser  

där danska och svenska trupper har färdats.  
 

Freden i Knäred 
Kalmarkriget (1611-1613) slutade med freden i Knäred. Förhandlingarna  

påbörjades söndagen den 29 november 1612 i Sjöared. Ingen vapenvila hade  

utlysts däremot fridlystes en zon på en mil runt förhandlingsplatsen.  

De svenska delegaterna var inhysta i Ulvsbäck och de danska i Knäred.  

Förhandlarna eskorterades av vardera 50 ryttare och förhandlarna blev stående  

på en stenbro mitt emot varandra.  

Efter långa och hårda förhandlingar gjordes fredstraktatet upp den20 januari 2013.  

Dagen efter noterade det danska riksrådet Eske Brock i sin dagbok att det upprättats  

en ”evig fred” mellan Danmark och Sverige samt att ”allt krig och oenighet till evig  

tid var avskaffat”.  

Freden blev dyrköpt för svenskarna som fick betala en miljon riksdaler i Älvsborgslösen. 

 

Sjöaredsstenen 
En minnessten över freden i Knäred restes 1925 av Hallands museum.  

Klumpstenen en meter norr om minnesstenen utgör enligt traditionen foten  

till det bord på vilket freden underskrevs.  

På baksidan av stenen finns en intressant inskription. 
 

Lagan 

Lagan rinner in i Laholms kommun vid Majenfors och ån når strax därefter Knäred.  

Lagan och dess lax har varit mycket viktig för området, faktum är att vi har  

laxen att tacka för att Laholm har kommit till. Redan på stenåldern lockades 

människor att bosätta sig vid den fiskrika Lagan.  

Än idag har Lagan ett av Sveriges bästa laxfiskevatten. 
 

Pampiga kraftstationer 

I början av 1900-talet byggdes vattenkraften ut i Lagan. Dåtidens ortsbor var ytterst 

tveksamma till det gigantiska byggprojektet av kraftverken Knäred Nedre,  

Knäred Övre, Bassalt och Majenfors.  

När något ansågs omöjligt hette det "det är lika omöjligt som att dämma ”Lave”  

(Lagan).  

De fyra borglika kraftstationerna som tornar över Lagan framstår idag som något  

unikt inom svensk arkitektur. 

 

Varhalla 

På denna vackra höjd sägs det ha funnits en ättestupa, där åldringar under nordisk  

forntid har kastat sig, eller blivit kastade, mot sin död. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




