
Aktivitet Förslag på genomförare Kontakt, förslagsgivare Status
Kultur & Teater

Dansk filmvecka Bio Maxim Christina Lindvall Nordin idé
Filmklubben idé
Körgudtjänster med Svenska och Danska körer. Dansk referens 
http://daimi.au.dk/~ivan/messe/ (Lone Bakmand)

Kyrkan idé

Levandegöra skulpturer på rådhuset Per Gönlund idé
Lokala konstnärer gör en utställning på hotellet Laholms konstklubb idé
Medeltida 1600-tals konsert på Skottorps slott Musik i Halland idé
Medeltida gästabud med tidstypisk mat och dryck. Historisk matlagning Sofie Sjöberg idé
Ryck mig i svansen älskling, den 
första Dansk/Svenska gladporrfilmen visas

idé

Gnistan - ett storskaligt teaterspel. Med Laholms sommarspel i 
samverkan med Hallands bildningsförbund m fl

Laholms sommarspel 
och Hallands bildningsförbund

Laholms sommarspel Beslutat

Sven Martinssons verk Sommarspelen idé
Teaterföreställning - Roland Bäckman har skrivit 
ett verk som kunde spelas vid amfiteatern 

idé

Utställning av författare och konstnärer med anknytning Biblioteken idé
Utställning från Hallandsposten och Laholmstidning 
med Knäredsmotiv

Gamla Laholm idé

Fotoutställning i Knäred från 20/1 Gamla Laholm Gamla Laholm Beslutat
Återskapande av mötet vid bron i Sjöared 
eventuell teaterföreställning

idé

Konstutställning Konsthallen Hishult Kjell-Åke Gustafsson idé
Kirkebyskulptur i Hishult Kjell-Åke Gustafsson/

Therese Ehrenborg
idé

Kaj Munks ordet är också en film idé
Utställning "400 år före och efter nutid" Agneta Boqvist idé
Operakonserter (typ de som Vallåsens Värdshus arrangerar) Musik i Halland/Bo Ingemarsson idé
Fråga Apollonteatern om engagemang Therese Ehrenborg/

Laholms kommun
Klart

Specialskrivet musikstycke Musik i Halland Therese Ehrenborg, Torbjörn 
Johansson

Beställt

Konstutställning med lokala sv + dk konstnärer Therese Ehrenborg/
Laholms kommun

idé

Underhållning

Allsång i kyrkoruinen eller vid Sjöaredsstenen idé
Allsång och Rockkonsert på torget i Knäred Betelkyrkan idé
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Aktivitet Förslag på genomförare Kontakt, förslagsgivare Status
Avslutningsfest på KWA, 
förra gången kunde de ta emot över 2000 personer

idé

Danskt tema på filmfestivalen Biograf Maxim Micke B Idé
Dansuppvisningar i tidsenliga kläder Ränneslövs folkdansgille Christina Oscarsson Idé
Fackeltåg genom Knäred idé
Forsasöndan med anknytning till Freden Ysby hembygdsförening idé
Hemvärnsbesök mellan Danska och Svenska förband Björn Hägerström idé
Konsertserie med musik från olika tider. 
Från symfoniorkester till "ursor".

Göran Waldt idé

Marknadsplats på Matsgård anno 1648 under turistsäsong. 
Studieförbund, teater-sång-skådespel, tornespel, marknadsstånd, 
matproducenter, konsthantverkare, smeder, gycklare, musik. 
Danska och svenska försäljare

Ann Jakubowski Ann Jakubowski idé

Parad med Skådespel Linda Grönlund idé
Tipsrunda en gång i månaden från maj till augusti. 
Utgå från kyrkan

Kyrkan idé

Tornéspel i Sjöared 20 juli Hembygdsföreningen m fl idé
Tornespelsföreställning - skrivet manus 
till familjeföreställning

Karsten Nihlén Planeras

Sveriges radios Symfoniorkester Göran Waldt idé
Marknadsdag i Knäred Göran Waldt idé
Skolkonserter med tidstypisk musik, ev. med kändismedverkan Musik i Halland (Patrik Aurell) idé
Ungdomsteater, ev. tillsammans med Sommarspelen eller liknande Hallands bildningsförbund/

Björn Holmgren
idé

Stora körkonserter (/-duell) Björn Hägerström idé
Barndagar på Kvarnen i Kornhult, med bl.a. danska inslag - den 1, 8, 
15, 22 och 29 juli 2013

Kvarnen i Kornhult Björn & Sanne Beslutat

Spelmansträff, Ryttergårdens Spillemaend se brochyr idé
Folkdansträff idé
Hjörnered. Konsert med Michael Wiehe dansk-svenska sånger. Kurt Jespersen idé
Dansk-svensk musik idé
Allsång idé
Dans idé
Blomsterfestival idé

Historia

Arrangerad historisk guidad resa i det stora och det lilla Turistbyrån Planeras
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Guidade rundturer till gårdar med 1600-tals 
bakgrund - snapphanetillhåll

Christina Lindvall Nordin idé

Gästabud på Bollaltebygget med tidstypisk mat. 
Kvarnen i Hishult. Tinas mat.

Hembygdsföreningen idé

Historisk nattvandring i Laholm idé
Jens Lerbom - Dick Harrysson Göran Waldt Beslutat
Knäredsträ ett julträ som souvenir - gammalt hantverk idé
Lagaholmsslott Christina Lindvall Nordin idé
Ordna en medeltidsby, koppla den till 
tournespel, gammeldagsmarknad.

idé

Slaget vid Kattarp Björn Hägerström idé
Slottsruinen i Oxhult Leif  Filipsson idé
Stadsmuseum invigs i Rådhuset Christina Lindvall Nordin idé
Stadsvandring på kvällen idé
Starta utgrävning idé
Vandring i härens spår Vänneå idé
Vandringar (Snapphane) på Hallandsås 4 ggr Länsstyrelsen Fredrik Nihlén idé
Ta fram ett "vetenskapligt" faktaunderlag som kan ligga till grund för
olika aktörer som vill utveckla t.ex. historiska bussresor,
dramatiserade och levandegjorda guidningar och liknande, som 
kan fortsätta även efter 2013. (Prioriterat)

För första delen - Jens Lerbom/
Halmstad högskola.

Jens Lerbom, Reino Jacobsson Beslutat

Låna original på fredstraktaten för utställning eller liknande. 
(Prioriterat)

Hans Bergfast idé

Tala om vad som skett op till freden och åren efter. idé
Kan man använda "lejre-försökscenter" järnålder/medeltids levande 
museum till att göra workshops med filtning, ljusstöpning, ull och 
liknande

idé

Utställning med krigsbyte både från Sverige och Danmark, utkädda 
personer och mat från 1600

idé

Gamla lekar och dans från 1600 idé

Utbildning

En föreläsningsserie inför 2013 Knäreds föreläsningsförening idé
Få Tv-program att komma hit och ta upp Freden i Knäred, 
t ex Timells program eller Herman Lindqvist.

Knäreds föreläsningsförening idé

Föreläsningar Knäreds lokala Historieklubb Göran Waldt idé
Föreläsningar - tema Planeras

Version 2012-10-01



Aktivitet Förslag på genomförare Kontakt, förslagsgivare Status
Kvällsföreläsning i Sjöboholms ruin Strålkastare - Arise idé
Mobil utställning på bokbussen idé
Roland Andreasson föredrag om bygdemål idé
Skolengagemang - temaarbeten, 
studiebesök vid sjöaltstenen

Kommunens alla skolor BUN Planeras

Olika skolprojekt Christina Lindvall Nordin Planeras
Studiecirklar - Dansk Historia Studieförbund Sigurd Braun idé
Studiematerial till skolorna så att alla elever 
får samma historia kan avslutas med teater

Studieförbund och bun BUN idé

Pedagogiskt program på Teckningsmuseet Teckningsmuseet Catharina Ohlsson Planeras
Utbyte med dansk yrkesskola (erhvervsskole) Finn Breining idé
Teckningstävling Skola idé
Lekar från gamla dagar när man inte hade leksaker. Kankse en 
uppgift för skolbarnen?

idé

Tävlingar för skolklasser, (ca sjätteklassare) om historiska frågor, 
språkliga skillnader, kulturella skillnader. ev som TV-program                                           

idé

Förskola och skolklasser bjuder in danska förskolor för "KRAM", 
gemensam lek, teckning. Utvecklingsbesök mellan förskolor.

idé

Ta fram ett dokument om Knäreds historia från 1600-talet till nutid. Lorenz Pucher idé

Sport & Fritid

Cykelarrangemang landskamp mellan länderna Hawk hills idé
Fredsklassiker - simning, cykel, löpning, skidor Göran Waldt idé
Fredsrallly - mc-rally, en slinga genom Laholm Knäreds Mc med flera Knäreds Mc idé
Kanoting m m idé
Landskamp i Bordtennis Kaj Karlsson Planeras
Landskamper Sverige - Danmark idé
(Lax)fiske tävling Fiskeklubb/Fiskevårdsområde Finn Breining idé
Naturarvandringar  eller andra naturarrangemang friluftsfrämjandet idé
Orienteringstävlingar idé
Roddtävling mellan svenska och danska politiker idé
Sportutbyte med Danmark Leif Filipsson idé
Svensk-dansk kamp, springa från Danmark Knäreds IK idé
Triatlon LIF idé
Utbyte idrottsföreningar, handikappidrotten bl.a Anders & Marita idé
Vallåsens skidanläggning Leif Filipsson idé
Vandringsstig mellan Krokån och Flammafallet. idé
Snapphane Vandringar på Hallandsås idé
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Aktivitet Förslag på genomförare Kontakt, förslagsgivare Status
Övernattning i Snapphanegrottorna idé
400-tema på naturvandringar Monica Fransson/

Laholms kommun
idé

Träningsläger och uppvisning Jujutsu 23-24 mars med instruktörer 
från Sv, Dk och England

Gake Dojo Laholm Johan Pettersson Planeras

Ro-regatta (kanot och drakbåtar) Hjörneredssjön idé
Stafettlopp idé
Kanotstafett/Kajaktävling på Lagan, dansk-svensk idé
Motionslopp ev på Hallandsleden idé
(Mini) Triatlon vid ex. Mästocka om sommaren Inge och Jan Dandanell idé
Skidarrangemang i Vallåsen idé
Veteran/bilträff idé
Triatlon + cykellopp/tävling, fotboll idé
Motionslopp/jogging, kanske runt Hjörnered eller längs med Lagan 
eller Krokån. Kanske samarbete med dansk löpklubb. Kontakta 
"Dansk Atletik"- kunde likväkl vara motionslopp på cykel eller MTB.

Lars Ivel Jensen idé

För veterander och ungdomar: Fotboll Dk/SV, löpning, vandringsturer, 
handboll, golf 

idé

Mat & Dryck

Baktävling Signes, Wrångarp, Cecilias Göran Waldt idé
Fest typ Eons fest idé
Fredsöl Breviken från 1613 med anknytnilng till bryggeriet Kopparbergs (Nils Danred) idé
Fredsöl, kanske en uppgift för Kvarnen Familjen Omme, Egernahult idé
Knutsgillet Christina Lindvall Nordin idé
Något dansk-svenskt historiskt i "S:t Knutsgillarne" (Laholm + 
Ringsted)

Planeras

Maten som tema i olika sammanhang idé
Mattävling Göran Waldt idé
"Den kungliga freds middag" Kvarnen i Kornhult Sanne & Björn Magnusson Beslutat
Måltider med "fredstema" inom skola/äldreomsorg Skola och äldreomsorg Planeras
Kräftkalas idé
Steka vildsvin på bål idé
Festmiddag på torget i Laholm med mat från gamla dagar idé
Kaktävling DK-SV idé
Våffelbakning idé

Sammankomster

Version 2012-10-01



Aktivitet Förslag på genomförare Kontakt, förslagsgivare Status
Bjuda in dansk media när program och allt är klart Kommunen Reino Planeras
En företagsmässa i bygdegården idé
En marknad i marknadsstånden på prästgårdsvägen. 
En tidsenlig marknad så långt det går

Forskarringen idé

Eon visar sitt gamla kontrollrum idé
Gammeldags marknad i september i 1600-talsanda Christina Lindvall Nordin idé
Inbjudan av danska ungdomar från Mön idé
Knäredsdagen på "himmelska fridens torg" i Knäred Planeras
Koppla in även övriga nordiska länder för att 
t ex förlägga en årlig träff här.

Föreningen Norden idé

Lajv - tema idé
Scoutläger Anders & Marita idé
"Spejderarrangemang"/scoutarrangemang- sommarlejv/camp med 
freden/kriget som tema

idé

Ungdomsutbyte med Danmark, t ex scouterna, 
ungdomsbrandkåren, olympiska spel

Friluftsfrämjandet idé

Vänortsutbyte Föreningen Norden 
+ Laholms kommun

Nils Danred, Kent Nordenberg Planeras

Utbyte kulturarrangemang mm med Haslev kommune Finn Breining idé
Fredsseminarium 20 januari 2013 Laholms kommun, projekt 400 Lorenz Pucher/Reino Jacobsson Beslutat
Svensk-dansk gudstjänst Kyrkan Lis Bisgaard idé
Återvändardag för framgångsrika företagare, med korta 
presentationer/föreläsningar och mingel

Sinisa Bozic/Näringslivsenheten Fredrik Andersson idé

Företagsutveckling - Mission 24, metod för raskt utvecklingsarbete, 
workshop

Sinisa Bozic/Näringslivsenheten Fredrik Andersson idé

"Värdet av fred" föredrag av personliga upplevelser av krig. Integrationsaktivitet Jenny Strand Planeras
Invitera rollspelsgrupper och spela rollspel . Live scenarier i skogen 
över flera dagar.

idé

Rollspel: I de svenska skogarna för flera hundra människor. Tips: 
Danska rollespilsforeningen.

idé

Om det finns folkdansförening/linedance osv. kunde danska klubbar 
invitera till workshop och uppvisning.

idé

Fredsgudtjänst med svenska och danska präster(medverkar gärna 
som dansk präst)

idé

Övrigt
Bussresor Göran Waldt idé
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Danskförening www.danske-torpare.dk Har även en tidning som vi 
kanske kan samverka med. 
Bl a Kvarnen i Kornhult kan ha kunskap om detta

Peter Reishede i Körsveka
Reino Jacobsson

Finn Breining, Erik Agertoft m fl Pågår

Den gamla bron i Sjöared ska renoveras Vägverket, länsmuseet idé
Konstverk. Det ska finnas något kvar när fredsåret är över,
t ex ett eget konstverk, som invigs vid avslutningscermoni. 

Therese E Planeras

Dokumentation, göra nya filmer inför och under firandet. 
Både spelfilm och dokumentär. 

Film i Halland Thomas Möller idé

En danskdag inför firandet för att skaffa 
"Fredsambassadörer" från Danmark, 5/4 2012

Klart

En sponsrad buss klädd med Knäred 400 år som 
fungerar som "pendel"

Torpa bussförening idé

England var medlarlandet, hur kan vi involvera dem?? Ulrika Spens idé
Flagga med Skånska flaggan den 20 januari idé
Fixa kopia av fredsavtalet som man kan trycka 
upp på t ex servetter

idé

Frimärken med Freden i Knäred Christina Lindvall Nordin idé
Göra en kopia av stenen som symboliserar originalet 
som kan tas med till alla arrangemang

idé

Invigning av den nyrenoverade stenen Tekning och service idé
Invigning av kvarnen. idé
Marknadsföra Freden 400 på "TUR-mässan" Turistbyrån Monica Bestämt
Feriemässa i Köpenhamn -  svensk turist i Köpenhamn representerat - 
kontakta dem snart!

idé

Mer öppethållande på Lottens och hembygdsgården. Roland Andreasson idé
Mobilisering av alla i kommunen, ingen ska 
kunna undgå att det är Freden 400 år

Reino Jacobsson, Nils Danred Pågår

Småmynt eller annat som minne idé
Souvenirkollektion framtagen av lokala hantverkare idé
Utsmyckning infarten till Knäred från väg 117 Björklidens gymnasium Inger Reinfeldt idé
Tidningsmagasin med historisk inriktning Göran Waldt idé
Processtudie/-utvärdering, ev. studentarbete Halmstad högskola/Hans 

Bengtsson
idé

Freds- & demokratiprojekt, med anamationsteknik koppla platser 
långt ifrån varandra närmare. "Bygga in demokratitanken hos barn 
& unga - som något som måste återerövras av varje generation" 
Utställning

Teckningsmuseet Konst i Halland
Hallands konst

idé

Skicka fredsbudskap ut i världen från Grimetons radiostation Hans Bergfast idé
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Spaning på hus - skolarbete Kultur i Halland/projekt idé
Uppmärksamma internationella fredsdagen den 21 september (2012) Så många som möjligt, men 

mest 400-projektet
Reino Jacobsson, Reklambyrån idé

Ungdomsaktiviteter Räddningstjänsten Pär-Åke Eriksson Planeras
Tändning av kolmilan i Knäred 2013 Björn Donnis idé
Framtagande av speciellt 400-års flugpapper med texten " Vi hoppas 
också du kommer att stanna - vi erbjuder bättre förhållande"som 
troligtvis kan tillverkas lokalt av Silvandersson i Knäred.

Björn Donnis idé

PIN med logo från arrangemanget Lene och Flemmin Stjernegaard idé
Öppet torp. Danska torpfamiljer håller öppet hus. Annonseras i 
danska lokalaviser/aviser.

Jan idé

Broschyr om 400-års arrangemanget kan ges till danska torpare som 
kan ge det till biblioteken i de kommuner de bor.

Jan idé

Bilstreamer till våra bilar idé
Locka danskar till: - Vi kan dela ut löpsedlar i våra respektive byar, 
t.ex via turistföreningarna.

idé

Temagrupper - t.ex. per verksamhet, utställning osv som man kan 
anmäla sig till på nätet

idé

Fototävling idé
Trädfällningstävling om vintern mellan DK och SV Inge och Jan Dandanell idé
Symbol skickas till intresserade, digitalt till mail och "labels" till bil Inge och Jan Dandanell idé

Valborgsmässoafton med danska och svenska sånger Inge och Jan Dandanell idé
Gatuteater i Knäred om freden år 1613 idé
Samarbete mellan färjor och bro- sänkta priser i 400-års perioden  idé
Förslag till övernattning för familjer idé
Få lokalTV, Dansk TV" Öst, till att berätta om arrangemanget eller 
invitera Sille Raulund som är en bra berättare

idé

Keramik - dåtid (samlingen i Laholm) nutid (Skottorp) i konst (lokala 
keramiken)

idé

Sandskulpturtävling i Mellbystrand speciellt för barnfamiljer idé
"Egnsspil"med marknadsplats i 1613 stil. Invitera danskar via TV till 
liksom "Barda" 400-5000 krigare. Visa krigen op till freden t.ex. plats 
vid Kristiansstad

idé

Använd de lokala historiska platserna. Den gamla kyrkan, 
marknadsbodarna och de gamla fredade husen på Prästgårdsvägen.

idé
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Uppföra den bro på platsen där freden blev till. 
Öppningsarrangemanget med t.ex skådespel

idé

Loppmarknad idé
Järnvägsstationen i Knäred återöppnas åt minstone så länge firande 
pågår- gärna permanent.

idé

För att stötta de danska ambassadörerna: Skicka ut eventuellt ett 
nyhetsbrev, så vi kan se hur projektet framskrider. På det sättet är det 
lättare att tala om för andra om firander och därmed locka dem till 
Sverige.

Planeras

Jaktens dag: Jaktaktiviteter för barn och vuxna. Bågskytte, 
lerduveskytte på burkar. "Vildpleje og jodning". Visning och slaktning 
av vilt, smakprover tillredda på grill. Aktivitet med vetande om vilt. 
Bågskytteaktiviteter för barn. Tips kan fås hos danska 
Jägarförbundet.

idé

Ni har ett TV-program med gamla skaer och ting. Få sändningen från 
Knäred och värdera personliga skaer från  ca 1600.

idé

Bjuda in radioprogram m fl att sända från Laholms kommun under 
perioden, t.ex. Ring så spelar vi (Lisa Syrén, Växjö)

idé

Göra/sälja blomsterbuketter i färgerna; röda rosor, vit brudslöja, blå 
iris och gula rosor

Britt-Marie Nilsson idé
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