
   

 

 

400-årsjubileum av Freden i Knäred 
 Nulägesrapport 2012-03-01 

Sammanfattning 
1613 avslutades Kalmarkriget med 

freden i Knäred. 400-årsjubileet av 

Freden i Knäred är ett fantastiskt 

tillfälle för Knäred, Laholm och 

Halland att väcka uppmärksamhet i 

hela Sverige och i Danmark. 

 

Firandet startar den 20 januari 2013 

och vi hoppas att 400 dansk-svenska 

aktiviteter och evenemang kommer 

att genomföras under perioden fram 

till och med augusti. Höjdpunkten 

blir förhoppningsvis ett besök av 

representanter för svenska och 

danska kungahusen. 

 

En bred politisk uppslutning och 

enighet står bakom satsningen. Den 

sker i samverkan med en mängd 

organisationer och personer på lokal 

och regional nivå. 

 

Bakgrund 
Inom Halland och Laholms kom-

mun har en rad historiska händelser 

ägt rum. Under 1500- och 1600-

talen rasade krigen mellan Danmark 

och Sverige. Över dåvarande riks-

gränsen, numera landskapsgränsen 

mellan Småland och Halland, drog 

svenskarna in på danskt territorium.  

 

 

 

 

 

 

 

Slagen var många. Fredstraktater 

slöts och revs upp. 

 

Den 20 januari 1613 avslutades 

Kalmarkriget och fred slöts mellan 

Danmark och Sverige. År 2013 är 

det således 400 år sedan Freden i 

Knäreds slöts.  

 

För svenskarna blev Freden i 

Knäred år 1613 dyrköpt. Under sex 

år skulle svenskarna betala en 

summa på totalt en miljon riksdaler 

till danskarna för att återfå 

Älvsborgs fästning, Sveriges 

befästning och kontakt mot Väster-

havet. Summan kallas i historie-

böckerna för Älvsborgs lösen. Den 

var betungande för det svenska 

folket. Trots storleken erlades den 

eftersom herraväldet över Göta älvs 

mynning var oerhört viktigt 

strategiskt. Lösensumman mot-

svarade två tredjedelar av Sveriges 

skörd under de sex åren. 

 

Lokalpolitiska beslut 
I maj 2009 inkom ett medborgarför-

slag om att kommunen borde utreda 

hur jubileet av freden skulle 

uppmärksammas. 

 

I februari 2010 beslutade kommun-

styrelsen att ge kommundirektören i 

uppdrag att undersöka förutsättning-

arna för ett 400-årsfirande av freden. 

 

Hösten 2010 inbjöds svenska och 

danska kungahusen att den 20 

januari 2013 delta i högtidlighållan-

det av Freden i Knäred. Man lovade 

att återkomma med besked under 

2012. 

 

I juni 2011 gav kommunfullmäktige 

en styrgrupp och en projektledare 

uppdraget att i samverkan med 

lokala och regionala intressenter 

planera och genomföra 400-

årsjubileet. 

 

Förberedande arbete 
Projektledaren träffade i december 

2010 representanter för Kungliga 

slottet för att skapa kontakt och 

diskutera planering av evenemanget. 

 

Erfarenheter från firandet av Jean 

Baptiste Bernadottes landstigning 

1810 i Helsingborg inhämtades. 

I Sjöared, en knapp mil öster om Knäred, 

är en minnesten rest över freden 1613. 

Stenen står alldeles intill den forna riks-

gränsen mellan Danmark och Sverige. 
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Leaderprojekt 
”400-årsjubileum av 
Freden i Knäred” 
Ett viktigt led i arbetet och finan-

sieringen var att söka projekt-

medel hos Leader Landsbygd 

Halland. Leaders LAG har bevil-

jat ansökan. Nu återstår ett sista 

formellt godkännande av Läns-

styrelsen, det väntas vilken dag 

som helst. 

 

LAG´s beslutsmotivering 

"Ett event av detta slag kommer 

att innebära stor uppmärksamhet 

för Knäred i synnerhet, men 

även för Laholms kommun och 

Halland som region. Genom de 

förberedelser som krävs kommer 

det att engagera många männi-

skor och skapa positiva attityder 

vilket i förlängningen kommer 

att leda till ökad vilja att utveck-

la sin bygd. I Leader Landsbygds 

strategi ligger en önskan att stär-

ka attraktionskraften för området 

och projektet kommer genom sitt 

syfte och mål att ge många män-

niskor möjlighet att upptäcka 

Knäred och Laholm som i sin tur 

ger underlag för utveckling av 

befintliga och nya företag och 

arbetstillfällen." 

 

Projektets budget 

• Kommunal medfinansiering      

1 050 tkr 

• Externa tjänster 580 tkr 

• Marknadsföring 900 tkr 

• Underhållning 250 tkr 

• Bygg och teknik 450 tkr 

• Övriga kostnader 250 tkr 

• Ideell tid 1 800 tkr (motsvarar 

ca 10 000 timmar) 

Projektorganisation 

Den politiska styrgruppen består 

av beredningsutskotten för kom-

munstyrelsen och kultur- och 

utvecklingsnämnden samt kom-

munfullmäktiges ordförande, 

kommunchef och projektledaren. 

 

Den operativa styrgruppen består 

av representanter från förenings-

livet i Knäred, kommunchef och 

projektledare. 

Vid sidan av Leaderprojektets 

organisation har olika aktivitets-

arrangörer sina egna organisa-

tioner som vi naturligtvis sam-

verkar med. 

 

Brett engagemang 
– 400 aktiviteter 
Firandet av Freden i Knäred 

bygger på att väldigt många pri-

vatpersoner, föreningar, företag 

och andra organisationer genom-

för mer eller mindre publika eve-

nemang och aktiviteter. 

 

Vi siktar på att det genomförs 

400 aktiviteter under firande-

perioden från 20 januari till och 

med sommaren 2013. Projekt-

organisationen ansvarar för den 

inledande aktiviteten, fredssemi-

narium samt avslutningsarrange-

manget. 

 

Kommunens olika verksamheter 

förväntas genomföra aktiviteter 

med lämpliga teman. Till       

Laholm kommuns alla verksam-

heter och dess chefer har kom-

munledningen skickat ut 

”Riktlinjer inför 400-årsjubileum 

av Freden i Knäred”, en direkt 

uppmaning till alla medarbetare 

att bidra med engagemang och 

aktiviteter. 

Möten har genomförts med    

representanter för berörda regio-

nala intressenter; bl a Region 

Halland, Länsstyrelsen, Musik i 

Halland, Länsmuseet, Kulturmil-

jö Halland och Hallands Bild-

ningsförbund. 

 

Det har varit viktigt att på ett 

tidigt stadium åstadkomma ett 

brett engagemang. Vi har arran-

gerat två ”öppna stormöten”, där 

vi diskuterat och samlat in idéer 

och förslag på vad man vill ska   

Den första annonsen publicerades i Knäredsdagens  

programblad inför sommaren 2011. 
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hända under firandet. Ett direkt 

resultat från mötena blev en för-

slagslista med över 100 olika 

idéer. 

 

Danskar är en viktig målgrupp, 

både som besökare och medver-

kande. Ett brev har skickats till 

766 danskar som äger fastigheter 

i Laholms kommun med upp-

maning att komma med idéer till 

förslagslistan. Det har redan 

kommit flera spännande förslag. 

På skärtorsdagen den 5 april ska 

vi hålla ett informations- och 

diskussionsmöte, där danskar är 

extra välkomna. 

 

Fredsseminarium 
Den officiella starten på firandet 

av Freden i Knäred sker på    

dagen 400 år efter att freds-

traktaten skrevs under den 20 

januari i trakten av Sjöalt, vid 

dåvarande riksgränsen mellan 

Danmark och Sverige. 

 

Till söndagen den 20 januari  

planerar vi ett fredsseminarium 

med underrubriken ”Från Freden 

i Knäred via EU till FN – tre  

företeelser i fredens tjänst”. 

 

Dick Harrison, professor i his-

toria och känd från TV-serien 

Sveriges historia ger, tillsam-

mans med dansk kollega (inte 

klart vem ännu), en historisk 

återblick. 

 

Ett specialskrivet musikstycke 

med arbetsnamnet ”Knäreds-

ouvertyren” framförs dagen till 

ära. 

 

Dagens höjdpunkt hoppas vi blir 

att H.M. Dronning Margrethe II 

av Danmark och Konung Carl 

XVI Gustav av Sverige officiellt 

inviger firandet. 

 

I en planerad paneldiskussion 

deltar bl a utrikesminister Carl 

Bildt, danska och internationella 

gäster. 

 

Fredskonferensen avslutas med 

mingel, mat, dryck och musik. 

 

Historiskt  
bakgrundsmaterial 
Universitetslektor Jens Lerbom, 

Högskolan i Halmstad, är i färd 

med att ta fram en historisk bak-

grund till händelseförloppet 

1613.  

Det kommer att göras tillgängligt 

för alla och kan användas i t ex 

undervisning. 

 

Marknadsföring och 
media 
Projektet har bl a målsättningen 

att generera minst 100 artiklar, 

reportage eller liknande. 

 

Det är framtaget en egen symbol 

för firandet. Den skall associera 

till den historiska händelsen, till 

det dansk-svenska och till det 

kungliga. 

Det finns planer på att koppla en symbolisk handling till freds-

firandet, en fredskram. Tanken är att via bl a Facebook upp-

mana och utmana alla till att publicera sina egna, filmade 

eller fotograferade, fredskramar. Kanske kan man utmana 

världens fredsmakare (eller motsatsen) till att bidra med sin 

fredskram… 
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På Internet finns vi på 

www.laholm.se/400, som en un-

dersida till Laholm kommuns 

ordinarie hemsida. 

Snart finns vi på Facebook. 

 

Visit Sweden i Köpenhamn 

kommer att hjälpa oss att effek-

tivt nå ut på den danska markna-

den. 

 

Syfte – varför ska vi 
göra det här? 
400-årsjubileet av Freden i   

Knäred är ett unikt tillfälle att 

väcka intresse för och skapa en 

positiv bild av Knäred, Laholm 

och Halland. Vi har ett ypperligt 

tillfälle att ”sätta oss på kartan”. 

 

Genom att aktivt förstärka 400-

årsjubileet med aktiviteter och 

publika arrangemang skapar vi 

förutsättningar för ökad upp-

märksamhet, inte minst i media, 

för Knäred, Laholm och Halland.  

Därigenom kan vi gynna besöks-

näring och inflyttning. Företa-

gande och föreningsliv får bättre 

förutsättningar för tillväxt och 

utveckling. Sammantaget för-

väntas det bidra till att öka skat-

teunderlaget. 

Fallgropar och  
utmaningar 
Firandet av 400-årsjubileet är ett 

stort och mångfasetterat projekt. 

 

Några av våra största utmaning-

ar: 

- Alla  kontakter och relationer, 

roller och ansvar, olika intressen 

och önskemål ställer krav på 

mycken och tydlig kommunika-

tion. 

- 400 aktiviteter, där flertalet 

bygger på frivillighet och ideellt 

arbete, behöver planeras i god 

tid.  

- För att ha ett intressant innehåll 

i marknadsföringen behöver vi i 

tidigt skede ett program av akti-

viteter att visa. 

- I den kommunala verksamhe-

ten behöver 400-årsfirandet prio-

riteras för att inte drunkna i de 

ordinarie arbetsuppgifterna. 

- Leaderprojekt ställer krav på 

redovisad ideell tid, i det här fal-

let ca 10 000 timmar. Det kom-

mer att krävas tålmodigt upp-

följningsarbete för att kravet 

skall uppfyllas. 

 

 

 

Tillgänglig informa-
tion/dokumentation: 
• Minnesanteckningar från möte 

på Stockholms slott 

• Minnesanteckningar från möte 

i Helsingborg –  Bernadotte 

200-årsjubileum  

• Leader projektansökan 

• Förslagslista aktiviteter 

• Marknadsplan 

• Information till kommunan-

ställda ”Riktlinjer inför 400-

årsjubileum av Freden i     

Knäred” 

 

Se även www.laholm.se/400 

Fredstraktatet finns avbildat på Hotell 

Fredens vägg. 

Reino Jacobsson, projektledare 

Laholms kommun 

0430-265 21, 0705 177 177 

reino.jacobsson@laholm.se 


