
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULI– SEPTEMBER 



JUNI 
SJÖAREDSSPELEN 
Tornerspel & 1600-tals tältläger. 
Under dagen har Skånska Björnen  
två uppvisningar. Du får se  
vackra hästar och riddare i stiliga dräkter. 
Sjöared, Knäred. 30 juni kl 10-17. 
 

ÖRESUNDSOPERAN 
Välkommen till en sommarkväll  
med askepot (askungen).  
Föreställningen ges utomhus. 
Vallåsens värdshus, Våxtorp. 30 juni kl 18. 
 

JULI  
BUSSTUR, NATUR & SÄGNER 
Följ med på en historisk, sägensfylld och na-
turskön resa i ”Fredens” tecken. Vi besöker 
Sjöaredsstenen, den plats där fredsförhandling-
arna hölls mellan danskarna och svenskarna 
vintern 1612/1613. Fortsätter vidare med bus-
sen genom det vackra Hjörneredsområdet till 
Café Vippentorpet för att avnjuta kaffe och 
våffla. Där möter en hemlig person berättar om 
den sägens omspunna Midsommargrottan. 
Turen avslutas med guidning vid Lagaholms 
slottsruin. 
Gröningen, Laholm. 3 Juli kl 13-16. 
 

KNÄREDSDAGEN 1613 
Freden i Knäred 1613 firas med massor av 
händelser runt om i hela Knäred. Marknad på 
torget, uppträden & evenemang. Ben Olander 
berättar om freden i Knäred, konsert med 
skånska husarsextetten, folkdans, barnaktivite-
ter & hoppborg. Utställning av bla veteranbilar 
& traktorer. Knäred. 6 juli kl 10-17. 
 
Se samtliga evenemang på: 

www.laholm.se/400 

SOMMARFRUKOST 
Med Dick Harrison som berättar om Kalmar-
kriget och freden i Knäred. Dick Harrisson är 
författare och professor i historia, en av de 
mest uppmärksammade svenska populär 
historikerna. 
Knäreds övre kraftstation, 16 juli kl 8. 
 

SCOUTLÄGER ”GÄSTABUDET”  
Svenska och danska scouter samlas. 
Välkomna och titta på lägret. 
Hjörneredssjöarna, Ysby. 20-27 juli. 
 

LAHOLMSLOPPET 
Fredsklassikern. 
Motions och långdistanslopp  
huvudsakligen på skogsstigar. 
Laholm. 20 juli start från kl 12.15. 
 

CORNELISBANDET 
Svensk-dansk kväll 
Kvarnen Kornhult. 20 juli kl 19. 
samt 21 juli kl 19 (engelsk version) 
 

BARNDAG ANNO 1613  
Musik, marknad, aktiviteter och mat.  
Kvarnen Kornhult. 22 juli kl 12-16. 
 

KUNGLIG FREDSMIDDAG 
Tidstypisk musik och mat. 
Kvarnen Kornhult. 27 juli kl 19. 
 

SYDHALLAND RUNT 
Fredsklassikern, motionslopp med cykel  
på naturskön landsväg 
Laholm. 27 juli. 
 

AUGUSTI 
LAGASIMMET 
Fredsklassikern,  
900 meter simning i Lagan. 
Laholm. 3 augusti med start från kl 10. 
 

 

VANDRING TILL HÖGOSTRET 
Vi går intill Kyrkohallar, förbi grunden efter 
soldattorpet Ahl´s med flera platser på före 
detta ljungbacken Högostret. 
Hjörnered. 25 Augusti  kl 09.30 
 

SEPTEMBER 
FREDSKALAS 400-ÅRS JUBILEUM 
400-års firandet avslutas med en heldag för 
hela familjen. Ni kommer bla att träffa Nas-
sim Al Fakir (från Bolipompa), Hanne Boel, 
Partyfabriken med gästartist Nick Borgen. 
Även Wi-På kören, Laholms Manskör & Salt 
kommer att finnas på plats. 
Knäred. 28 september kl 14-23.30 
 

ÅTERKOMMANDE  
SKOTTORPS SLOTT 
Guidad visning av slottet, dansktiden till nutid. 
Bröllopet mellan Karl XI och  
Ulrika Eleonora av Danmark. 
25 juni-11 augusti, tis, tor och sön kl 13. 
 

GNISTAN - ETT SPRAKANDE 
TEATERÄVENTYR 
Ett skådespel om när vattenkraftverken 
byggdes ut i Lagan. 
Knäreds övre kraftstation. 7-20 juli,  
ingen föreställning måndagar. 
 

CYKLA FÖR FREDEN 
En cykelvandring för hela familjen på histo-
riska vägar. Turen tar dig på egen hand ge-
nom vacker natur och förbi historiska platser. 
Flammabadet, Knäred. 
 

BARNDAGAR 
Aktivitetsdag för barn med dansk och 
svensktalande aktivitets-/lekledare. 
Kvarnen Kornhult, Hishult.  
Måndagar 1 – 29 juli kl 12-16 

TEATERMENY & UNDERHÅLLNING 
Spännande föreläsning och god mat. 
Matsgård anno 1648. 26 maj och  
10 augusti kl 13. 
 

KRAFTVERKSTURER 
Till Lagans gamla kraftverk. 
Från Laholm, Gröningen.  
10 juli-14 augusti, ons kl 9-12. 
 

1600-TALS MAT  
Ulvereds Hjorthägn.  
Första söndagen i månaden,  
april-november kl 12-17. 
 

BOLLALTEBYGGET 
Visning av den vackra Ryggås- 
stugan utanför Knäred.  
Juni: lör & sön. Juli: tis-sön.  
Augusti: lör & sön fram till den 
11 aug. 
 

BAKDAGAR, LOTTENS GÅRD 
Besök den vackra gården från  
1900-talets början. Brödbak i stenugn. 
Västralt, Knäred. 5-6 juli  och 
2-3 augusti.  
 

UTSTÄLLNINGAR 
GÖSTA CARLSSON 
Knäreds fotografen. 
Församlingshemmet i Knäred.  
Mars-september. 
 

PER KIRKEBY 
Monotyper, grafik, skulptur. 
Konsthallen Hishult.  
29 juni-18 augusti, tis-sön kl 12-17. 
 

 
Detta är ett axplock av vad som  
händer under 400-års jubileet.  
 
Res för ev tryckfel och  förändringar. 


