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Firandet blev
inte så som
jag tänkte mig,
det blev
betydligt bättre!

Så säger Lorenz Pucher, som den 12 maj 2009 skickade in ett medborgarförslag
till Laholms kommun om att utreda hur 400-års jubiléet av freden i Knäred kunde
uppmärksammas och användas i kommunens varumärkesstrategi.
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INLEDNING
I 251 dagar firade Laholms kommun ”Freden i
Knäred 1613” med mängder av evenemang och
aktiviteter. Bakom det här storslagna jubilerandet stod politikerna eniga och det var en
bred uppslutning hos föreningar, organisationer
och personer både på lokal och också regional
nivå. Många samlades och visade ett genuint
engagemang som gjorde 400-årsfirandet till
ett oförglömligt minne för Laholms kommuns
invånare och besökare.

och mätbart mål var att få uppmärksamhet i
media genom 100 artiklar, reportage eller
liknande. Projektet lyckades att uppfylla båda
målen. Det blev över 400 aktiviteter med 100
unika evenemang och det har noterats fler än
150 artiklar i media. En av aktiviteterna, Fredsseminariet, fick extra stor uppmärksamhet genom
reportage i ett flertal tidningar. Vid detta tillfälle
gjordes en mätning som visade publicerade
artiklar i 13 tidningar med en räckvidd på totalt
5 718 000 läsare.

Jubileet av freden i Knäred blev ett unikt tillfälle
att väcka intresse för och ge en positiv bild av
Knäred, Laholms kommun och Halland, en
fantastisk möjlighet att ”sätta oss på kartan”
och förstärka vårt varumärke. Genom att vi
aktivt förstärkte firandet med 400 publika evenemang och aktiviteter, skapades förutsättningar
som ökade uppmärksamheten för vår hembygd i
många medier, framförallt i Sverige och Danmark. På så sätt gynnades besöksnäringen,
företagen, föreningarna, ideella organisationer
och de privatpersoner som på olika sätt deltog.

Efter firandet skickades uppföljningsenkäter
till fyra intressegrupper: politiker, företagare,
föreningsrepresentanter/ideellt arbetande och
projektmedarbetare. Svaren visade att intresset
för Knäred och Laholms kommun ökade
markant under firandet. En del företag kunde
dessutom tydligt märka en ökad försäljning/
efterfrågan tack vare firandet och föreningslivet
stärktes än mer.
Extra positivt är det att konstatera en ökad
inflyttning till Knäred. Efter flera års dystra
siffror visar statistik från Statistiska centralbyrån ett trendbrott, nettoinflyttningen till Knäred
under första halvåret 2013 var 23 personer.
I vilken grad jubileumsfirandet har påverkat inflyttningen är svårt att konkret påvisa, men visst
är tillfälligheten intressant att notera!

Målen för projektplan ”400-års
jubileum av Freden i Knäred 1613”
Först och främst ville vi åstadkomma positiv
uppmärksamhet och image för Knäred och
Laholms kommun, något som skulle kunna
öka intresset för inflyttning och turism samt
stimulera företagande och föreningsliv. Den
övergripande strategin var att skapa ett brett
engagemang, positiva attityder och lust hos
många invånare att medverka och därigenom
marknadsföra bygden kommunalt, regionalt
och till danskar. Tidrapporterna från hundratals personer på över 15 000 timmar av ideellt
arbete visar på engagemanget och bredden av
alla insatser, inte minst i samband med evenemangen Gnistan och Sjöaredsspelen. Dessutom
har det inom kommunens verksamheter arbetats
mer än 4 000 timmar med projektet.
Ett mål var att skapa 400 evenemang och aktiviteter kopplade till projektet. Ett annat konkret
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”Oerhört positivt!
Sammanhållningen i
byn (Knäred) känns
starkare och vi-känslan
har växt”

”Bra, har satt Knäred
på kartan”
Helle Andersen på Flammabadets Camping,
som ökade sin beläggning med 3 %.

Lisbeth och Roland Davidsson,
Kvarnen i Knäred.

”Fredsfirandet har
upplevts som mycket
positivt och stärkt
Knäred som ort”

”Kul att det funkar
att göra något så bra
av något som jag inledningsvis kände mig
tveksam till om det
skulle finnas intresse
för. Fler känner till
Matsgård anno 1648,
tack vare firandet av
freden i Knäred.
Detta kan på sikt
generera fler gäster”

Sven-Erik Vänneå, Cykla för Freden.

”Mycket positivt.
Vi har märkt att folk från
ett större upptagningsområde har upptäckt
vad vi har i Knäred och
Laholms kommun,
vilket vi tror kommer
att bidraga att flera
besöker oss i fortsättningen.
Ringar på vattnet.”

Ann Jakubowski på Matsgård anno 1648.

”Mycket positivt.
Har engagerat många,
vilket är bra”

Rolf Åkesson, Knäreds Forskarring
och Hembygdsförening.

Christian Wahl, Laholms
kommunfullmäktiges ordförande.

”Det har verkat som en
positiv stämning kring
projektet, framförallt
såklart i Knäred”.
Jonas Heintz, museiansvarig Teckningsmuseet.

Röster från politiken, näringslivet, arrangörer och privata aktörer.
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BAKGRUND O

Vad firades?
Laholms kommun firade freden som slöts mellan Danmark och Sverige den 20 januari 1613
och angav slutet på Kalmarkriget. Freden
kom att benämnas ”Freden i Knäred 1613”.

danskarnas offensiv i Småland och Västergötland. Svenskarna utförde ett antal raider i Kristianopel, Halland, Jämtland och Härjedalen. Dessutom tvingades den danska flottan, som gått in
i Stockholms skärgård, att vända vid Vaxholm
och därmed var i praktiken kriget över.
Danmarks grannländer ville se ett slut på
kriget med Sverige, som var ett ekonomiskt
hinder och hotade maktbalansen i Norden.
De protestantiska länderna behövde visa upp en
enad front mot de katolska makterna i Europa.
På hösten 1612 hade man övertygat Kristian IV
om att tiden var mogen för fredsförhandlingar.
Det första mötet ägde rum den 29 november
1612. Axel Oxenstierna, svensk rikskansler,
noterade i sin dagbok att förhandlarna tog

I slutet av 1500-talet startade en ny maktkamp,
om det politiska och ekonomiska herraväldet
över den Skandinaviska halvön, mellan Danmarks
kung Kristian IV och Sveriges kung Karl IX.
Den 4 april 1611 kom Danmarks krigsförklaring.
Karl IX avled i Nyköping den 30 oktober 1611
och efterträddes av sin sjuttonårige son Gustav
II Adolf .
I början på kriget var läget för Sverige
katastrofalt men skulle komma att vända. Under
sommaren 1612 lyckades svenskarna stoppa
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OCH HISTORIA

varandra i händerna och ”blev stående på en
stenbro mitt emot varandra”. Under de följande
veckorna följde ett komplicerat förhandlingsspel där förhandlarna regelbundet möttes på
bron i Sjöaryd. Den 20 januari 1613 skrevs
fredstraktatet på och dagen efter noterade
Eske Brock, danskt riksråd, i sin dagbok att
det upprättats en ”evig fred” mellan Danmark
och Sverige samt att ”allt krig och oenighet till
evig tid var avskaffat”.

Adolfs inrådan och kom att bli en viktig del i
att betala tillbaka lösensumman, liksom även
den extra skattebördan för hög som låg medborgare. För att bland annat kunna hantera skatterna, byggdes en ämbetsmannaorganisation
upp under den här tiden, som Sverige bär spår
av än idag. Exporten och skatteintäkterna lade
sedan grunden till den kommande stormaktstidens Sverige. Även danskarnas bittra härjningar på vår sida av gränsen under Kalmarkriget
som lindrigt sagt var förödande, kom att ha stor
betydelse för framtida krigsföring. Gustav II
Adolf och de svenska kungarna efter honom
ville i fortsättningen undvika sådana dyrbara
förluster av skatter och manfolk. Striderna förlades därför helst utanför rikets gränser.

Vad kom freden att betyda för Sverige?
Historikerna berättar om att Sverige, för att
kunna betala Älvsborgs andra lösen, blev nödgad att hitta nya vägar för att få fram pengar.
Exporten med koppar utökades på Gustav II
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INFORMAT
MARKNAD
Kompendium
Projektet behövde tidigt en faktasamling om
”Freden i Knäred 1613” att förhålla sig till och
förmedla till skolor, föreningar och alla andra
som bland annat utbildningsmaterial. Jens
Lerbom, lektor i historia på Halmstad Högskola,
fick i uppdrag att utifrån ett halländskt perspektiv skriva ett historiskt korrekt dokument om
det som ledde fram till ”Freden i Knäred 1613”.
Kompendiet skulle inkludera bakgrund, relevanta primärkällor, historik, fredsförhandlingarna
och nya perspektiv.
Textmaterialet bearbetades av Lis Erevall och
formgavs av Anna-Lena Karlsson till ett kompendium på 23 sidor, som bland annat delades
ut till lärarkåren, studiecirklar och allmänheten
under perioden.
För att tillgodose turistbussar och liknande togs
även en enklare guidetext fram som distribuerades av främst Laholms turistbyrå till researrangörer och andra intresserade.
En symbol för 400-årsjubileum av freden i Knäred
togs fram och användes genomgående i projektet.

Reklamskyltar
Efter beviljat tillstånd från Trafikverket sattes
det upp reklamskyltar vid väg 15 i Knäred och
i Daggarp, rondellen väg 24/Ängelholmsvägen
samt vid E6:an.

Symbol och pergamentrulle
För att i kommunikationen få tydlig koppling
till det gemensamma firandet gjordes en egen
symbol och grafisk profil med bland annat en
1600-talsinspirerad pergamentrulle, som använts
i mallar och bilder. Alla arrangörer med koppling till firandet fick i sin annonsering använda
sig av framtagna mallar, som även innehöll EUoch Leaderlogotyp. I inledningen av projektet
kom inte Leader:s och EU:s logotyp med i marknadsföringen, vilket medförde att Länsstyrelsen
inte godkände delar av projektets kostnader på
cirka 65 000 kronor.

Minnesstenens vägskylt och sittgrupp
På platsen för fredsförhandlingarna i Sjöared,
utanför Knäred nära gränsen till Småland, finns
en minnessten som uppfördes år 1925 av Hallands
museum. För att besökare lättare ska kunna hitta
till platsen gjorde projektet en förfrågan om
vägskylt vid minnesstenen, som beviljades av
Trafikverket. Med frivilliga krafter från
Knäreds samhällsförening, markägare med flera
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TION OCH
DSFÖRING
fräschades platsen upp och där placerades
en handgjord sittgrupp av en stor lokalt fälld
ekstam.
Informationstavlor
Tre nya informationsskyltar sattes upp i maj.
En vid minnesstenen i Sjöared och två på torget
i Knäreds centrum. Länsstyrelsen i Hallands
län bekostade att den gamla skylten vid minnesstenen förnyades. Region Halland betalade
för den skylt på torget som beskriver Knäreds
historia, medan projektet bekostade den andra
som fokuserar på händelserna kring freden i
Knäred.

Skyltarnas layout och de dekorativa bilderna
är gjorda av Willy Lindström, Tecknargården.
Texterna är av Roland Andreasson och från
Jens Lerboms bearbetade
kompendium ”Freden i
Knäred 1613”.
Evenemangskalender
För att alla aktiviteter
skulle få goda möjligheter
att synas, skapades en
speciell evenemangskalender på Laholms
turistbyrås hemsida.
Den uppdaterades kontinuerligt och det gavs
också ut tryckta evenemangsfoldrar vid ett
flertal tillfällen under
året. Evenemangen och aktiviteterna presenterades också kontinuerligt i Magasin Laholm, på
affischer, i lokaltidningarna med mera.

Willy Lindström, Roland Andreasson, Lis Erevall och Reino Jacobsson.
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Laholmsföretag möjlighet att exponera erbjudanden till danska bropasskunder. Ett annat
samarbete var med VisitSwedens danmarkskontor. Dessutom har det bland annat tryckts
och distribuerats foldrar, flyers, roll-ups, affischer, ballonger, klistermärken och vykort.
Mässor och utställningar
Vid olika utställningar och liknande har
400-årsjubileet marknadsförts, till exempel på
den stora turistmässan i Göteborg.

Media
Som enskilt evenemang fick Fredsseminariet
tillsammans med det aktuella jubileumsdatumet
den 20 januari mest uppmärksamhet, både lokalt
såväl som i svensk och dansk rikspress. Dessutom
visades inslag från Fredsseminariet i en dokumentär
om Carl Bildt i SVT. Totalt under firandet har fler
än 150 artiklar noterats i tryckt media. Flitigast
har lokaltidningarna Hallandsposten och Laholms
Tidning varit.

Webb och Facebook
På webben samlades information om projektet
på www.laholm.se/400. Under ett år blev det mer
än 18 000 unika sidvisningar. Bland nyheterna
på Laholms kommuns hemsida rapporterades
det flitigt om de olika evenemangen och aktiviteterna. En googlesökning på ”Freden i Knäred” fick i skrivandets stund 92 200 träffar och
”400-årsjubileet av Freden i Knäred” fick
15 100 träffar. En Facebooksida startades tidigt
i projektet för att sprida information inför,
under och efter de olika evenemangen och
aktiviteterna. Innan sidan släcktes ned hade
den fler än 400 ”gillare”.

Flaggor
Under firandet vajade det runt om
i kommunen ett 50-tal stora flaggor
med 400-årssymbolen. Flaggorna
köptes in av projektet och prydde
flera av kommunens flaggstänger.
De delades även ut till Laholms
företag, föreningar och
privatpersoner.

Annonsering och
PR-material
Det annonserades mycket
i ett flertal dags- och
facktidningar samt även
digitalt om allt från rena
profilskapande annonser,
till evenemangslistor
och enskilda aktiviteter.
I ett nära samarbete med
Öresundsbron fick flera

Flaggstänger
Vid infarten från väg 15
till Knäred sattes tre
flaggstänger upp för att
visa EU-, Laholms- och
400-årsflaggor. En stor
blomsterlåda smyckade
även platsen.
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Möbelserien Holmsund från möbeltillverkaren KWA i Knäred.

Jubileumsplantering
Vid huvudkorsningen i Knäred planterades
blommor för att uppmärksamma jubileet. På
slänten vid parkeringen arrangerade Laholms
kommuns parkenhet en praktfull blomsterplantering i form av 400-årssymbolen.
Produkter
Några Laholmsföretag kom ut med nya produkter inför jubileumsåret. Företaget Concept
Laholm tog fram tre stycken ”fredsprodukter”.
Den fina brickan med bild på fredstraktatet i
original, disktrasa i wettex vackert designad
med 400-årssymbol och bolcher (karameller) i
gult/blått och rött/vitt, de danska och svenska
färgerna. Möbeltillverkaren KWA i Knäred gav
ut en dansk-svensk variant av sitt klassiska
trämöblemang ”Holmsund”. Peter Wallgren,
vd på KWA, sade redan vid projektets start
”För oss har det känts självklart att redan från
början vara delaktiga i firandet av freden i
Knäred och ta vara på de möjligheter det skapar”.
Även korvförpackningar från Olssons Vilt har
prytts med 400-årssymbolen.

Fredsspelet
Joakim Andersson, lärare på Parkskolan i
Laholm, är en stor brädspelsentusiast och historiskt intresserad. Länge funderade han på idén
att göra ett spel om freden i Knäred. Med hjälp
av illustratör Dick Holst formades tankarna och
överfördes till en spelplan. Ett spel för alla åldrar som på ett enkelt sätt kunde roa, men också
ge lite kunskap om vår lokala historia.

Exempel på produkter för Knäred 400 år

Bricka 25 x 20 cm.
Med fredstraktatet fotograferat
från original, 1:a & sista sidan,
på brickans framsida.
Brickans baksida innehåller en
kort förklaring om freden
den 20 jan 1613

Fredstraktatet
F
redstraktatet daterat
daterat 20
2 januari 1613

Fredskramen
En av flera idéer inledningsvis var ”Fredskramen” och att många skulle skicka in bilder på
sin egen variant, bland annat via Facebook.
Idén testades och tog inte riktigt fart, men några
”fredskrambilder” blev det i alla fall.

Disktrasa, wettex
ca. 20 x 17 cm

Bolcher, karameller i
danska och svenska färger.
Förpackas i mindre cellofanpåsar.
50 resp 100 gram.
Bilden visar 50 grams påse.
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Den förste som skickade in fredskram var Camilla Lovendahl Thomsen.

EVENEMA

AKTIVI
Under firandet genomfördes hundratals evenemang och aktiviteter, med mer eller mindre
starka kopplingar till ”Freden i Knäred 1613”.
Kriterierna för att kunna vara med som en
aktivitet i fredsfirandet var om det hade koppling till vår lokala historia, var dansk-svenskt
och/eller handlade om fred eller liknande.

bidra till fredsbudkavlen genom att rita, måla
eller skriva ett fredsbudskap på pergamentrullen. Rullen blev till slut nästan 100 meter lång.

Ballongsläpp
Samtidigt med att budkavlen skulle lämnas
vidare till nästa förskola, delades heliumballonger ut till barnen på förskolan och släpptes
gemensamt upp mot skyn tillsammans med
glada tillrop. En luftburen gest för att påminna
om hur viktigt det är med fred och vänskap, här
hemma och i hela världen.

Barn- och ungdomskontoret
Laholms kommuns Barn- och ungdomskontor
arrangerade en uppstartsdag den 7 januari med
Jens Lerbom, lektor i historia på Halmstad
Högskola, som föreläsare. Samtliga medarbetare
inom grundskolan och stödenheten för barn
och unga var inbjudna. Barn- och ungdomskontoret arrangerade även studiebesök till Varbergs
fästning och minnesstenen i Sjöared. Projektet
erbjöd också möjlighet att vid flera tillfällen ta
in Jens Lerbom som föreläsare för eleverna i
årskurs 7-9 och Lis Erevall till årskurserna 1-6.
Fredsbudkavle
Förskolorna genomförde en aktivitet i form av
en ”fredsbudkavle” som vandrade mellan kommunens alla förskolor/dagbarnvårdare. Under
tiden man diskuterade kring fred fick alla barn

Ny cykelrundtur
Sven-Erik och Kicki Vänneå tillsammans
med Ron Sheeran var initiativtagare till den
nya rundturen på två mil som stod klar i maj.
Den går från Flammabadet till minnesstenen i
Sjöared. Under den natursköna och historiska
cykelfärden passeras vackra bokskogar, Lagans
strömmande vatten med sina kraftverk och
platser där danska och svenska trupper en gång
marscherade förbi.
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ANG OCH

ITETER
Under konserten vid minnesstenen terroriserades publik såväl som musiker av en armé mygg och knott.

Ceremonimusik
Projektet ”400-års jubileum av Freden i Knäred
1613” lät specialskriva ett eget musikstycke.
Tonsättaren Sven Ahlin från Ålstorp i Laholms
kommun, är kompositör till ”Ceremonimusik
till firandet av freden i Knäred 1613”. Musiken, som uruppfördes på fredsseminariet, är ett
mäktigt stycke för brass och slagverk som fick
trumhinnorna att vibrera i takt till tonerna av
Svens tydliga tema, krig och fred. I samarbete
med Region Halland anlitades Sven Ahlin för
att skriva musiken som framfördes av Hallin

Fine Arts Ensemble vid ytterligare två tillfällen
under året, i Knäreds kyrka och vid minnesstenen i Sjöared.
Fredsbakelse
Det skapades en egen Fredsbakelse. Uppslaget
kom från Björklidens gymnasium och allmänheten hjälpte till att välja ut det perfekta bakverket. Botten var en citronkladdkaka, fyllningen
bestod av vit chokladmousse och grädde, toppingen utgjordes av marsipan och choklad.
13

Konst
Med anledning av jubileumsåret har Stiftelsen
Svea Larsons donationsfond meddelat att man
ämnar placera ett offentligt konstverk i Knäred.
För att göra innevånarna delaktiga i processen
driver Laholms kommun, med ekonomiskt
stöd av Region Halland, projektet ”Offentlig
konst - vad är det?” där fyra svenska och danska konstnärer bjuds in att lämna skissförslag.
Dessa kommer att ställas ut till allmänt beskådande och knäredsborna får möjlighet att ”tycka
till” om förslagen innan donationsfonden fattar
sitt slutgiltiga beslut.

Hotell Freden
Marie Harrysson, ägare av Hotell Freden, var
mycket aktiv under året med både hotell, mat
och underhållning. Där inleddes 400-årsfirandet med en galamiddag och menyn var givetvis
inspirerad av 1600-talet. Marie samarbetade
också med Laholms Sommarspel och höll i
serveringen vid kraftverket Knäred Övre under
teaterpjäsen ”Gnistan”, där hon serverade ”Kraftverksbyggarens rallartallrik med en gnutta gnista”.
Restaurangen på Hotell Freden bjöd också på
den egenkomponerade ”Fredsmackan”.
Knäreds föreläsningsförening
Knäreds föreläsningsförening erbjöd ett
gediget program där fokus sattes på att
”spegla 1600-talet utifrån olika forskningsperspektiv”. Det började med ett
fullsatt Hotell Freden redan på
Knäredsdagen 2012, då smakrika
detaljer från 1600-talets matkultur
presenterades av Daniel Serra, doktorand i arkeologi. Efter det har följt
en mängd mycket kunskapsfyllda
och underhållande föredrag under
jubileumsåret, som har gett en markant ökning av antalet besökare.
Populärast blev författaren och
historikern Gunnar Wetterbergs
framträdande som drog närmare
150 deltagare.

Guidade bussturer
Innan sommaren utlystes en tävling i
Laholms tidning och Hallandsposten. Man
kunde vinna platser till två guidade
bussturer som arrangerades av projektet. Bussturerna startade i Laholm och
fortsatte sedan till Sjöaredsstenen,
vidare till Vippentorpet och avslutades vid Lagaholms slottsruin. Den
historiska informationen ombord och
vid besöksmålen stod guiderna Lis
Erevall och Daniel Sanjay Hansson
för. Vid Café Vippentorpet tog Uno
Larsson över och delade med sig av
sägnerna om ”Midsommargrottan”.
Lis Erevall, bussguide.

Fredstraktat. Målning från hotell Freden.
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Fredsklassikern
”Fredsklassikern” var ett speciellt sportevenemang i Laholm under jubileumsåret som innebar att deltagarna skulle klara minst tre av fem
motionslopp under 2013 för att vara kvalificerade
att få diplom. De fem tävlingarna var längdskidlopp, kanotlopp, Laholmsloppet, Sydhalland
runt och Lagasimmet. Folkhälsocentrum och
projektet samordnade Fredsklassikern, men varje

Dorrit von Rentel och Ben Olander i 1600-tals kläder
underhöll med stycket ”Varför krig och varför fred?”

motionslopp hade sin egen arrangör - Vindrarps
Skidklubb, Knäreds IK, Laholms IF, Laholmscyklisten och SK Stimmet. Tyvärr saboterades
skidspåren för Längskidloppet och den deltävlingen fick ställas in. Fredsklassikern är ett av
evenemangen som sannolikt kommer att genomföras igen.
Laholmsloppet.

Tre bilder från Sjöaredsspelen.
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KALEND

EVENEMA

AKTIVI
Stjärntittarkväll, Laholm

2013-01-15 (Teckningsmuseet).
Inledning och presentation på
Teckningsmuseet och utdelning av
stjärnkartor. Hallands Astronomiska
Sällskap ställde upp bärbara teleskop
ute på Hästtorget. För 400 år sedan
riktade Galileo Galilei sin kikare mot
himlen och såg saker som förändrade
vår världsbild...

Fredsseminarium,
Knäreds bygdegård 2013-01-20

(Laholms kommun).
Invigningen av firandet skedde
med ett fredsseminarium i Knäreds
bygdegård söndagen den 20 januari
2013, där bland andra Sveriges utrikesminister Carl Bildt och Danmarks
förre utrikesminister Uffe Ellemann-

Fredsbakelsen, Konsum i Knäred

2013-01-18 (Konsum i Knäred och
Björklidens Gymnasium).
Provsmakning och tävling om vilken
bakelse som skulle bli ”Fredsbakelsen”.
Galakväll, Hotell Freden

2013-01-19 (Hotell Freden).
Lördagen den 19 januari 2013 slog
hotellet upp dörrarna för en galakväll till ära för freden i Knäred.
Kvällen bjöd även på musikunderhållning med Incorrect Play och
Beer Brothers.
Fotoutställning,
Församlingshemmet i Knäred

2013-01-19--09-01 (Föreningen
Gamla Laholm).
Utställning med 25 naturbilder av
Knäredsfotografen Gösta Carlsson.
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Jensen deltog. Lorenz Pucher (C)
var seminariets initiativtagare och
programansvarig.

DARIUM

ANG OCH

ITETER
Tidigt beslutade projektets styrgrupp
att fredsseminariet skulle genomföras i Knäred. Den största lokalen med

rätt förutsättningar ansågs vara
Knäreds bygdegård, dessvärre med
begränsningen 150 platser. Hälften
av de inbjudna gästerna var utvalda
samhällsaktörer och hälften hade
lottats ut till allmänheten genom
Laholms Tidning, Hallandsposten
och till danskar som äger fritidshus
i kommunen. Bland de inviterade
samhällsaktörerna fanns Hallands
landshövding Lars-Erik Lövdén,
aktiva i samhällsföreningen, ledande
kommunalpolitiker/verksamhetschefer
och andra personer med direkt koppling till projektet.
Det kom kritik på att alla som ville
inte fick vara med. Det gav upphov
till en ännu större medial uppmärksamhet. Raskt fattades beslutet att
föreviga fredsseminariet för alla.
Kulturskolan filmade och klippte
färdigt materialet till en film som
publicerades dagen efter på Laholms
kommuns hemsida.
Fredsseminariets program bjöd på
ett spännande och tänkvärt fredssamtal under temat ”Fred i världen”
mellan Carl Bildt och Uffe Ellemann-Jensen. Under en intervju med
Hallandsposten innan Carl Bildt tog
plats på scenen sade han ”Formeln
för fred är att den måste möta mini-
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mikraven hos båda, men inte möta
maximikraven hos någon. En fred
där den ena kan utmålas som segrare
kommer aldrig att hålla”. Fredssamtalet gick sedan över i en paneldiskussion med ytterligare tre deltagare:
Anita Bay Bundegaard (kulturredaktör för danska Politikken, tidigare
biståndsminister), Torbjörn Pettersson (före detta Afghanistanambassadör och numera avdelningschef
på SIDA, bördig från Våxtorp) samt
Sven-Olof Petersson (Australienambassadör med rötter i Vallberga).
Ett specialskrivet verk, ”Ceremonimusik till firandet av freden i Knäred
1613” av Sven Ahlin uruppfördes
som en pampig inledning på fredsseminariet. Dick Harrison stod för
det historiska perspektivet på ett
humoristiskt och fängslande sätt.
Mat i utsökt 1600-tals anda stod
Ulvereds Hjorthägn för och elever
från Osbecksgymnasiet klädda i
tidsenliga kläder hjälpte till med
bemötande och service.

Fredsgudstjänst, Knäreds kyrka

2013-01-20 (Knäreds och Hishults
församlingar).
Fredsgudstjänst med Laholms
Manskör.

Torbjörn Petterson

Föreläsning om
Afghanistan,
Laholms teater

2013-01-21
(Laholms kommun,
Integrationsenheten).
Torbjörn Pettersson,
tidigare ambassadör i
Afghanistan, berättade
om landets historia,
kultur och folkliv.
Tipspromenad,
Hökaslingan
Mellbystrand

(Korpen Laholm).
Tipspromenad sista söndagen i
månaden, från januari till augusti,
med bland annat frågor om freden i
Knäred.
Föreläsning med Maria Gustavsdotter, Knäreds bygdegård

2013-01-29
(Knäreds föreläsningsförening).
Tema ”Att skriva historiska romaner
ur ett kvinnligt perspektiv”.
Föreläsning med Jens
Gustavsson, Hotell Freden

2013-01-30 (Hotell Freden).
Föreläsning med HBK-tränaren
Jens Gustavsson.

Frågesport, Ysby Bygdegård

2013-02-10
(Föreningen Ysby Bygdegård).
Temat för frågesporten var fred,
Sverige/Danmark och historia.
Föreläsning med Anders Lindberg,
Knäreds bygdegård. 2013-02-12

(Knäreds föreläsningsförening).
Temat var ”1600-talet ur ett medicinskt perspektiv”.

Fredsklassikern - Längdskidlopp,
Hallandsås Våxtorp 2013-02-17

(Vindrarps Skidklubb).
Med anledning av 400-årsfirandet av
Freden i Knäred 1613 arrangerades
Fredsklassikern med fem deltävlingar, där det togs fasta på det som
är kul - kampen, tävlingen, freden
och att vinna. Denna deltävling blev
dessvärre inställd på grund av skadegörelse av banan.

Visning av gamla kvarnen,
Kvarnen i Knäred 2013-02-17

(Kvarnen i Knäred).
Visning av kvarnen och pågående
renovering.

Elvis 4-ever,
Hotell Freden

2013-02-23
(Hotell Freden).
”Från Graceland till
Freden i Knäred”,
rock´n´roll med ”The
King´s” älskade låtar.
Underhållning med
dansk mat & dryck.
Singelfest i Laholm,
Gröna Hästen
Laholm 2013-03-02

(Singel i Sverige).
400 år sedan freden i
Knäred. Det firades med en singelfest. Inbjudningar gick till både
danskar och svenskar.
Konsert - en musikalisk historia,
Knäreds kyrka 2013-03-02

(Knäreds och Hishults församlingar).
”Dhet hände uthij Knarruth” - en
rolig, annorlunda, musikalisk historia
om folk och händelser i trakten, uppfinningar, världsbilder och annat värt
att veta. Med Halmstads kammarkör,
instrument och dirigent Hans Johansson. Musiken spände över många
sekler och flera i kören hade historiska
dräkter från olika epoker.
Söndagsmiddag, Ulvereds
Hjorthägn 2013-03-03--11-03

(Ulvereds Hjorthägn).
På Ulvereds Hjorthägn serverades
söndagsmiddagar i kulinarisk
1600-talsanda, första söndagen i
månaden. De stod även för den välsmakande och attraktiva buffén som
serverades på Fredsseminariet.

Affischutställning - kvinnor och
fred, Stadsbiblioteket

2013-03-04--03-16 (Studieförbundet Vuxenskolan, Kvinnor för fred,
Stadsbiblioteket Laholm, FN- föreningen Laholm). Affischutställning
om kvinnors fredsarbete.
Föreläsning med Inger Alebo,
Knäreds bygdegård 2013-03-05

(Knäreds föreläsningsförening).
”Spegelax och Lutendranck”, föreläsning med temat mat och dryck
på 1600 talet.

Kvinnors roll i fredsprocessen Kongo Kinshasa, Stadsbiblioteket

2013-03-08 (Studieförbundet
Vuxenskolan, Kvinnor för fred,
Stadsbiblioteket Laholm,
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FN-föreningen Laholm)
Föreläsning på internationella
kvinnodagen om kvinnors roll i
fredsprocessen - Kongo Kinshasa.
Marika Griehsel, tidigare Afrikakorrespondent (SVT), föreläste om
kvinnors roll i fredprocessen.
Vernissage och utställning,
Konsthallen Hishult

2013-03-09--04-28
(Konsthallen Hishult).
Erik Steffensen är unik i danskt
konstliv. Han är en mångsidig dansk
konstnär som använder den fotografiska bilden som medium.

Konsert, Hotell Freden

2013-03-10 (Hotell Freden).
Bastard barock, en trio som spelade
rivig, folklig, vacker och högtidlig musik från tiden kring freden i
Knäred.
Svenska filmdagarna,
Biograf Maxim 2013-03-12

(Biograf Maxim, Laholms tidning,
Laholms kommun, Filmklubben
BIOlogerna, Region Halland).
Sedan 1996 arrangeras årligen
Svenska filmdagarna i Laholm.
Under en hel vecka i mars visas
nyproducerad svensk film av god
kvalitet. Detta år visades filmer från
Knäred, en fredens bygd.

Jujutsu ”dansk-svenskt vårläger”,
Knäredshallen 2013-03-23

(Svenska Taijutsu/jujutsu förbundet,
Gake dojo).
Årets jujutsuläger arrangerades för
första gången i Knäred efter 15 år i
Markaryd. Anledningen till flytten
var firandet av freden i Knäred. 145
svenska och utländska praktiserande
träffades där för att träna, kämpa för
sina eftertraktade uppgraderingar
och lära av andras erfarenheter från
sporten. Instruktörerna var bland
annat från Danmark, England, Polen,
Sverige och Tyskland. Deltagarna
övernattade på Hotell Freden, Flammabadets Camping och i Knäredshallen.
Föreläsning med Malin
Lennartsson, Knäreds bygdegård

2013-03-25
(Knäreds föreläsningsförening).
Ämnet var relationer mellan män
och kvinnor på 1600-talet.

Föreläsning med Gunnar
Wetterberg, Knäreds bygdegård

2013-04-09 (Föreningen Norden och
Knäreds föreläsningsförening).
En fullsatt bygdegård fick höra om
Axel Oxenstiernas betydelse för
fredsförhandlingarna i Knäred och
hans diplomatiska karriär under
resten av 1600-talet.

församlingar samt WiPå-kören).
Vårkonsert med WiPå-kören i kärlekens tecken.

(Fredungs dammar i Björkered).
Metartävling som tillägnades freden
i Knäreds 400-årsjubileum.

Vårkväll på stan, Laholms centrum

Fredlig vandring, lägerplatsen
Hjörnered 2013-05-12 (Frilufts-

2013-04-25 (Concept Laholm).
Aktiviteter i centrala Laholm med
tema dansk-svenskt. Flora garden
ställde ut blomsterarrangemang
med svensk/dansk flagga. Danska
och svenska flaggan var hissad på
rådhuset där gamla dräkter från fyra
århundraden ställdes ut.

Vetenskapscafé - Vårkväll på stan,
Teckningsmuseet

Minneskväll, Hotell Freden

2013-04-17 (Hotell Freden).
Minns Knäred från 1950-talet.
Roland Andreasson, Ann-Margret
Möller och Kathina Lindhe hjälpte
oss att blicka tillbaka på hur
samhället såg ut.
Kåseri om snapphanar i våra
trakter, Våxtorps hembygdsgård

2013-04-25 (Teckningsmuseet och
Concept Laholm).
”En vanlig laholmare år 1613”, historikern och forskaren Jens Lerbom
från Högskolan i Halmstad hade
mycket att berätta om hur folket
levde vid tiden för freden i Knäred.
Berättarkväll i Fredens tecken,
Knäreds bygdegård 2013-04-26

(Knäreds Bygdegårdsförening).
Roland Andreasson, Lennart Jonsson, Kerstin Hultin och Kent Melin
berättade intressanta historier.

2013-04-21 (Våxtorps hembygdsgård).
Snapphanar var det skällsord den
svenska staten på 1600-talet använde
om stråtrövare, bönder och styrkor
som stödde eller deltog på den danska sidan i de dansk-svenska krigen.

Föreläsning med 2xKarlsson,
Våxtorps Godtemplargård

Vårkonsert, Knäreds kyrka

Fredsfiske – metartävling,
Fredungs dammar 2013-05-09,

2013-04-24 (Knäreds och Hishults

2013-05-05 (Södra Hallands
släktforskningsring).
Författarna Anna och Andreas
Karlsson berättade om plågade
bönders liv och död på 1600-talet.

främjandet i Laholm och Härliga
Hjörnered).
Fredlig vandring från lägerplatsen i
Hjörnered till Spishall, där en dansk
kung lär ha rastat.

Föreläsning med Lis Erevall,
Laholms teater 2013-05-15

(Laholms kommun).
”Tema 1600-talets början - politik,
mode, kärlek, krig och Freden i
Knäred 1613”.
Fredsmarsch, Laholm Knäredsskolan - Sjöaredsstenen

2013-05-16--17
(Laholms kommun, Knäredsskolan).
Bengt Svensson, rektor för skolorna
i Knäred, Ahla och Genevad, var
den drivande kraften bakom den två
dagar långa fredsmarschen där alla
skolorna i kommunen hade bjudits in
att delta. En mindre grupp vandrade
hela vägen från Stadshuset i Laholm
till Sjöaredsstenen. I sin ryggsäck
bar marschledare Bengt med sig
fredsbudkaveln från förskolorna,
men också dikter och hälsningar om
fred från politiker och tjänstemän
på kommunen. ”Det handlar inte
bara om jubileet. Vi har barn i skolan
som kommer från andra kulturer och
länder där fred inte är en självklarhet.” sa Bengt i en tidningsintervju i
samband med fredsmarschen. Inför
andra och sista etappen av marschen
sköt ett salutbatteri dubbel svensk
lösen – två plus två skott, innan
hundratals elever, lärare, rektorer och
föräldrar avtågade från Knäred mot
minnesstenen i Sjöared. Väl framme
vid minnesstenen välkomnade en
fredsängel alla vandrare.
Dagen avslutades med att ängeln
läste upp elevernas fredsdikter och
tankar om fred samt fick ta emot
fredsbudkaveln.
Gamla torp, start Mästocka
bygdegård 2013-05-19

(Veinge Hembygdsförening).
De gamla torpen längs Mästocka
skjutfält besöktes och där lyssnade
man på intressanta berättelser om
dess historia.

Fredsmarschen

Lars Sjunnesson som guide.

Naturvandring, Rönnö
naturreservat 2013-05-19

Guidad visning, Vippentorpet Ysby

2013-06-01--08-31 (Ysby hembygdsförening).
Öster om de vackra Hjörneredssjöarna ligger Vippentorpet. Gården finns
kvar på sin ursprungliga plats där
den byggdes 1778. Den är en ryggåsstuga dragen till fest med intressant
risgavel och bihave. Vippentorpet är
riksspelman August Ysenius födelsehem.

(Länsstyrelsen i Hallands län).
En naturvandring över gamla
riksgränsen, med naturguiden HG
Karlsson på upptäcktsfärd i Rönnö
- ett naturreservat som delas med
Kronobergs län. Man letade efter
växter, fåglar och gamla spår från
dansktiden.
Fredsteater, Sjukhemmet i Knäred

2013-05-23 (Knäredsskolan).
Fredsteater med Knäredsskolans
elever på Smedjebackens amfiteater.

2013-05-24 (Knäreds Bygdegårdsförening / Cadillac Band).
Rock´n roll show med The Cadillac
band, medverkande bland andra
Alicia Helgesson, Tommy Blom,
Little Gerhard, Gert Lengstrand,
Jane Lucas Persson och Edward C
Johansson.

Vernissage och utställning med
Lotte Forsfält, Stadshusgalleriet

2013-05-25--06-29
(Laholms kommun).
Två kvinnor, födda i Danmark som
verkat i södra Halland och dess omgivningar, var bidrag från Stadshusgalleriet till 400-årsfirandet av freden
i Knäred.
Skulptören Lotte Forsfält var först
ut med sin expo, små handgjutna
bronsskulpturer.
Konsert med brasskvartett,
Knäreds kyrka 2013-05-25

(Laholms kommun).
Den halländska brasskvartetten med
slagverk, Hallin Fine Arts Ensemble,
framförde tidstypisk musik.
Läger med ungdomsbrandkårer,
Knäred 2013-05-24--26

(Laholms ungdomsbrandkår).
På Blankeredsgården i Knäred träffades ungdomsbrandkårerna från
Laholm och Padborg i södra Danmark. Under träningslägret övades
kunskaper i sjukvård, till exempel
spine-board (skydd för nacke och
rygg), slangteknik och nattlarm.
Avslutningsvis tävlade man mot
varandra i vissa rutiner.

Ett stycke dansk historia, runtom
i Laholms kommun 2013-05-26

(Laholms kommun, turistbyrån).

Söndagen den 26 maj ägnades en
heldag åt att lyfta fram vår kommuns
dansk-svenska historia. Laholms
turistbyrå i samarbete med Laholms
hembygdsföreningar, byalag, guider
och företag visade upp 17 historiska
eller sägenomspunna platser i
kommunen. Det var allt från myrmalmsletning till snapphaneland som
besökarna fick närmare bekanta sig
med. Under dagen förmedlades traktens historia till Laholms invånare
och även till de turister som lockats
till kommunen av evenemanget.
Arrangemanget var mycket uppskattat av såväl besökarna som hembygdsföreningarna och det finns starka önskemål om att göra liknande
”Turista Hemma evenemang” igen.
Föreläsning med teatermeny,
Matsgård, Ysby 2013-05-26 och

2013-08-10 (Matsgård anno 1648).
I en bondromantisk miljö underhöll
Dorrit von Rentel tillsammans med
historikern, artisten och mångsysslaren Ben Olander, iklädd tidsenlig
militäruniform. De uppförde det
specialskrivna stycket ”Varför krig
och varför fred”. Smaklökarna blev
samtidigt tillfredsställda av Ann
Jakubowskis hemlagade teatermeny.

Temadag, Bollaltebygget

2013-06-02
(Länsstyrelsen i Hallands län).
Temat var ”Upplev Sydhallands natur
och kultur under 400 år”. Bland
annat fick man ta del av järntillverkningen från myrmalm, under ledning
av Per Wikholm. Dagen bjöd också
på guidad naturpromenad med Kill
Persson och visning av Bollaltebygget med ciceronen Roland Andreasson.
Guidad visning, Ebbaredsstugan
i Stadsparken 2013-06-04--08-14

(Södra Hallands hembygdsförening).
Ebbaredsstugan är en ryggåsstuga
från år 1824 som visades tisdagar
och onsdagar. Intill finns bygdemuseum med keramik och saker från
gamla apoteket i Laholm.
Invigning av cykelled,
Flammabadet 2013-06-05

(Sven-Erik Vänneå).
Cykla för freden - en cykelvandring
för hela familjen på historiska vägar.
Turen gick genom vacker natur och
förbi historiska platser där danska
och svenska trupper färdades en
gång i tiden. Invigningstalare var
kommunfullmäktiges ordförande
Christian Wahl.
Denna dag, den 5 juni, firades även
Danmarks grundlagsdag och Världsmiljödagen.

.

Cadillac Band med dansk
gästartist, Knäreds bygdegård

Fredsklassikern - Kanotlopp,
från Flammabadet till Hjörnereds
scoutplats 2013-06-02 (Knäreds IK).

Dansk-svensk kväll, Ysby

Dorrit von Rentel och Ben Olander
i 1600-tals kläder.

Kyrkogårdsvandring bland förfäders gravar, Knäreds kyrka

2013-05-29
(Knäreds Forskarring & Hembygdsförening).
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2013-06-05 (Ysby Hembygdsförening).
En gemytlig festkväll när våra länder
hade sina nationaldagar. Med svenska
och danska små maträtter samt
dricka.

Sjöaredsspelen.

Kyrkstigsvandring,
från Kåphult till Knäred

2013-06-08 (Knäreds Forskarring
& Hembygdsförening).
Fram till mitten på 1800-talet var
varje gård förpliktigad att skicka
åtminstone en person till kyrkan
varje helg. Kyrkstigarna blev
vältrampade och i Knäred nöts de
fortfarande. Men denna dag var det
mest för minnenas skull.

Friluftsgudstjänst, Kyrkoruinen
Knäred 2013-06-08 (Knäreds Fors-

karring & Hembygdsförening).

Nyöppning av Kvarnen i Knäred

2013-06-15 (Kvarnen i Knäred)
”Vår dröm om en gemensam
angelägenhet för bygden har blivit
sann”, sa Roland Davidsson vid
invigningen av den gamla kvarnen
i Knäred. Det var länge planerat att
restaurationen skulle stå klar samma
år som firandet av freden i Knäred.
2011 började Roland och hans fru
Lisbeth den mödosamma renoveringen som kom att bli en angelägenhet för hela bygden. 8000 skruvar
och 20 000 spikar senare samlades
400 personer för att beskåda och
hylla arbetet av den numer mycket
vackra kvarnen. Ett nytt besöksmål
har sett dagens ljus i Knäred.

Guidad visning, Bollaltebygget

2013-06-22--08-11 (Knäreds Forskarring & Hembygdsförening).
Lokal historia, denna fyrlängade
1700-talsgård ligger cirka 7 kilometer norr om Knäred. Boningshuset är
en så kallad ryggåsstuga. Uthusen är
byggda i skiftesverksteknik och har
likt boningshuset halmtak. Stugan är
dragen till fest, det vill säga målade
bonader, vävda drättar och flätade
lister finns uppsatta på väggar och tak.

Guidad visning, Skottorps Slott

2013-06-25--08-11 (Skottorps Slott).
Från dansktiden till nutiden, guidning genom delar av slottet med
bland annat visning av kungssalen,
där bröllopet mellan Karl XI och
Ulrika Eleonora ägde rum år 1680,
samt den fantastiska röda salongen.

Utställning Per Kirkeby, Konsthallen Hishult 2013-06-29--08-18

(Konsthallen Hishult).
Per Kirkeby är dansk målare, författare, grafiker och bildhuggare. Den
konstnärliga banan började han med
popkonst och slog igenom internationellt på 1980-talet med oljemåleri
samt skulpturer i brons och mursten.
Sedan 1982 är han medlem av den
danska akademien.

hästar och riddare i rustning som
drabbade samman på ängen. Gustav II Adolfs fotfänika fanns också
på plats med fältläger för att skapa
en genuin känsla kring 1600-talets
soldater. De var klädda i tidsenliga
kläder, satte upp tält, visade upp sina
svartkrutsmusköter och saluterade
med kanonskott. Gycklare minglade
med publiken och knallarna visade
upp sitt hantverk. Det lokala Fredsbandet stod för musikunderhållningen. De spelade bland annat den
nyskrivna låten ”1613”, om kriget ur
en soldats synvinkel och hur det är
att vara långt hemifrån.
Evenemanget gav mersmak så eventuellt kan fler tornerspel komma att
arrangeras i kommunen kommande år.
Midsommarkväll med danskt
Sankt Hans bål, Kvarnen Kornhult

2013-06-21 (Kvarnen Kornhult).
En svensk-dansk midsommarkväll
med danskt Sankt Hans bål och med
den traditionsenliga häxan på bålet.
Man njöt av sill, gott från grillen och
härlig musik av Carsten Norby.

Sjöaredsspelen, Sjöared

2013-06-30 (Knäreds Forskarring
& Hembygdsförening).
Tornerspelen hade cirka 2500 besökare. Eldsjäl bakom riddarspelet var
Rolf Åkesson från Knäreds Forskarring och Hembygdsförening. Det
var ett färgsprakande tornerspel med
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Öresundsoperan med Askepot,
Vallåsens värdshus 2013-06-30

(Vallåsens värdshus).
Den dansk-svenska operan
”Askepot” (Askungen) spelades
av Öresundsoperan.

Gnistan - ett sprakande teateräventyr, Knäred Övre Kraftstation.

Barndag , Kvarnen Kornhult

2013-07-01, 08, 15, 29
(Kvarnen Kornhult).
Barndag med dansk- och svensktalande lek/aktivitetsledare.
Det målades figurer och tavlor,
smycken gjordes av afrikanska
pärlor, fågelholksbygge och
serigrafitryck på egen t-shirt.
Kvällsvaka inför Knäredsdagen,
Minnesstenen i Sjöared

2013-07-05 (Laholms kommun,
Kulturenheten).
Hallin Fine Arts Ensemble spelade
musik från 1600-talet fram till Sven
Ahlins nyskrivna ceremonimusik till
400-årsjubileet av freden i Knäred.
SM i Voltige, Ahla ridhus

2013-07-05--07-07
(Laholms RF Voltige).
Invigningsceremoni med tema

400-årsjubileum av freden i Knäred.
Voltige är en bedömningsidrott,
där domarna poängsätter ekipagen
(voltigörer, häst och linförare).
Bakning på Lottens Gård, Västralt
Knäred 2013-07-05--06 och 2013-

08-02--03 (Knäreds Forskarring
& Hembygdsförening).
Lottens är en gammal gård vid väg
15 i Knäred. Våra förfäder bakade i
stenugnen och nu gjordes detsamma,
hela vägen från att sätta deg till färdiga limpor enligt gammalt recept.

Knäredsdagen, Knäred 2013-07-06

(Knäreds Samhällsförening).
”Freden i Knäred 1613” firades med
massor av händelser. Runt om i hela
Knäred fanns det knallar, uppträdanden, aktiviteter och servering.
Skånska Husarsextetten öppnade
Knäredsdagen med ett framträdande
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på torget som följdes av sång och
musik med barn och ungdomar
från Knäred under ledning av Bodil
Mjörnemark. På Smedjebacken
föreläste Ben Olander i tidstypiska
kläder. Dagen fortsatte med bland
annat Ränneslövs Folkdansgille,
Laxbuggarna, Trupp Trunk Clown
och Cirkustrupp för barn och
familjer, sångare från Betelkyrkan,
sånggudstjänst i Knäreds kyrka
samt avslutades med Knäreds Musikfest på Lagavallen.
Öppet hus, Lottens Gård Västralt

2013-07-06, 13, 20 och 2013-08-25
(Knäreds Forskarring & Hembygdsförening).
Lottens är en gård från 1909 i Västralt Knäred, uppfört av byggmästare och möbelsnickare Lars August
Johansson. Möblerna i huset har
August på egen hand snickrat.

Visning av Lottens gård med brödbak och kaffeförsäljning.
Grållevisning, Knäredsskolan

2013-07-06 (Knäredsdagen).
Utställning med veterantraktore

Sånggudstjänst, Knäreds kyrka

2013-07-06 (Knäreds och Hishults
församlingar).
Sånggudstjänst med Betel-församlingen.
Vandring i Knäred 2013-07-06
(Hallands Vandrarsällskap).
Vandring med tema ”Knäredsdagen
1613”.
Guidad vandring,
Vippentorpet Ysby 2013-07-06

(Vippentorpets Kaffestuga).
Guidad vandring från Vippentorpet
till Midsommargrottan med Uno
Larssons berättade trollhistorier.

Gnistan - ett sprakande teateräventyr, Knäred Övre Kraftstation

2013-07-07--07-20
(Laholms Sommarspel).
Ett av sommarens största evenemang
var Laholms Sommarspels bejublade
projekt ”Gnistan” . Ett gnistrande
och sprakande teaterfyrverkeri som
sågs av över 3000 personer. Under
juli månad spelades det 13 fullsatta
föreställningar och två genrep med
publik. Totalt var 90 personer involverade i projektet och 60 av dem tillhörde ensemblen med skådespelaren
Johannes Brost i spetsen. Dessutom
fanns det en grupp frivilliga som
tillsammans arbetade nästan 10 000
timmar med projektet.
Det fanns betydelsefulla grundidéer bakom Gnistan, till exempel
skulle det vara ett växthus för unga
blivande kulturarbetare mellan 18-25
år. Hela orkestern bestod av ungdomar som skrev och arrangerade det
mesta av musiken till föreställningen tillsammans med bland andra
riksspelmannen Greger Siljebo och
Mats Johansson från Isildurs Bane.
Projektet skulle också vara ett möte

över generations- och kunskapsgränserna, där de yrkesverksamma
delade med sig av sina kunskaper till
resten av ensemblen (7-75 år) och
alla arbetade under lika villkor.
Det lokala näringslivet knöts till
projektet genom att olika företag
blev anlitade i allt från transporter
till dragning av elkablar. Hotell
Freden stod för förtäringen i och
under föreställningen. Samarbetet
med Statkraft Sverige AB gav förutsättningarna för pjäsens uppförande
och Gnistans scen förlades mycket
passande vid det gamla vattenkraftverket Knäred Övre från 1910.
Pjäsen handlade ju framförallt om
Laholms betydelse för elektrifieringen av södra Sverige, men också om
platsen, kvinnohistoria och Sverige i
början på 1900-talet.
Kraftverksturer,
start Gröningen Laholm

2013-07-10--08-14 (Statkraft).
Guidade bussturer på onsdagarna
utmed natursköna Lagan. Besök på
de mäktiga kraftverken och med
berättelser om hur den moderna
elproduktionen startade upp i Sydsverige samt händelser kring freden
i Knäred.
Utställning med Lis Zwick,
Stadshusgalleriet

2013-07-13--08-17
(Laholms kommun).
Lis Zwick är född i Danmark och
har verkat i södra Halland med omgivningar. Konstnären som ville ha
”knall på paletten”.

Gästabudet - dansk/svenskt scoutläger, Hjörneredssjöarna Ysby

2013-07-20--07-27
(Hallands Scoutdistrikt).
För att uppmärksamma freden i
Knäred och utveckla samarbete med
danska scouter, arrangerade Hallands
Scoutdistrikt ett stort läger som även
var öppet för allmänheten att besöka.

Fredsklassikern - Laholmsloppet,
Hökagården Mellbystrand

2013-07-20 (Laholms IF).

Cornelisbandet - svensk/dansk
kväll, Kvarnen Kornhult

2013-07-20 (Kvarnen Kornhult)
Svensk/dansk kväll om Cornelis
Vreeswijk. Steen Svanholm har fått
lov att sätta musik till texter som
Cornelis inte själv hann med. Det
blev sånger om Cornelis liv, Cornelis
sånger & berättelser.

Cornelisbandet - engelsk version,
Kvarnen Kornhult 2013-07-21

(Kvarnen Kornhult).

Barndag anno 1613,
Kvarnen Kornhult 2013-07-22

(Kvarnen Kornhult).
Björn och Sanne på Kvarnen i Kornhult arrangerade en ”Barndag anno
år 1613”. En annorlunda dag där det
lagades mat över bål. Barnen fick
också träffa en gycklare och lyssna
på musik.

Bygdevandring,
Våxtorps hembygdsstuga

2013-07-16 (LRF Laholm).
Tema ”Snapphanar i Våxtorpstrakten”. Karin Ottosson och Lars
Sjunnesson berättade om platser
med anknytning till snapphanar.

Sommarfrukost med Dick Harrison, Knäred Övre kraftstation

2013-07-16 (Laholms Kommun).
Projektet arrangerade tillsammans
med ”Sommarfrukost vid Lagan” en
föreläsning med författaren och historikern Dick Harrison vid kraftverket. Med målande beskrivningar och
yviga gester fick de 200 personerna
i det fullsatta tältet en bejublad och
munter kunskapsdos av Kalmarkriget samt freden i Knäred.
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Foto: Björn Magnusson

Mat anno 1613, Kvarnen Kornhult

2013-07-22--07-28
(Kvarnen Kornhult). En hel vecka
med tema 1600-tals mat.

Bygdevandring Hemmeslövs bro,
Hembygdsstugan Östra Karup

2013-07-23 (LRF Laholm).
Bengt Bengtsson berättade om Hemmeslövs bro och friskyttar runt åsen.

Fredsklassikern - Sydhalland runt.
Start och mål Lagaholmsskolan

2013-07-27 (Laholmscyklisten).
Kunglig fredsmiddag,
Kvarnen Kornhult 2013-07-27

(Kvarnen Kornhult)
Kunglig fredsmiddag anno 1613.
Massor av mat och skåderätter,
munskänk, musik med Trampa Trio
och berättelser från tiden omkring
fredsavtalet mellan Danmark och

Byavandring, Knäred 2013-08-10

(Knäreds Forskarring & Hembygdsförening).
Vandring vid Baggabygget, Grevabygget och gränstrakterna.

Landskamp i flugfiske,
Sunnedamm 2013-08-10

(Sunnedamm Sportfiske).
Sunnedamms sportfiskeanläggning
arrangerade en flugfiskelandskamp
mellan Danmark och Sverige som en
del av firandet av freden i Knäred.
Det blev svensk seger med en välväxt regnbågslax på 4 kg.
Forsasöndagen, Karsefors

2013-08-11 (Ysby hembygdsförening).
Dammluckorna öppnades traditionsenligt i Karsefors och vattnet fick
forsa fritt. Detta år med gäst ”100 %
bonde” från Danmark, Frank Erichsen.

Vandring, start vid lägerplatsen
Hjörnered 2013-08-25
Foto: Richard Tholin

Sverige. Eget medtag av snapssked,
dryckesbägare, silver/guld tallrikar
och bestick rekommenderades.

var dags för den danska sångerskan
Hanne Boel att inta scenen, var det
en stor och förväntansfull publik
som samlats för att lyssna till den
populära artisten. Det fanns mer på
kalasets scenprogram, till exempel
framträdanden av Kulturskolan, de
tre lokala körerna Salt, WIPÅ-kören,
Laholms manskör, Fredsbandet och
Partyfabriken med Nick Borgen.
Rolf Åkesson, ordförande i Knäreds
Forskarring och samhällsförening,
var självklart på plats och sade
”400-års jubileum har visat upp vad
Knäred kan. En jättestor gemenskap
har det visat. Den som fanns innan
har blivit ännu djupare.”
Vi ber om överseende ifall något evenemang
eller aktivitet inte finns med i rapporten.
Informationen är hämtad från Laholms turistbyrås databas.

(Friluftsfrämjandet i Laholm med
Härliga Hjörnered).
Vandringen till Högostret gick bland
annat förbi Kyrkohallar och soldattorpet Ahl´s.

Friluftsgudstjänst, Bollaltebygget

2013-07-27 (Knäreds Forskarring &
Hembygdsförening).

Sommaropera, Vallåsens värdshus

2013-07-31 (Vallåsens värdshus).
Elever från Operahögskolan i
Köpenhamn, med bland annat
S:t Knutsgillets-stipendiaten Per
Eriksson från Laholm, gav en
konsert full av operavärldens pärlor.
Det blev musik av bland annat
Mozart, Bellini, Puccini och
Bernstein.

Fredsklassikern - Lagasimmet,
Gröningen till Rökeriet 2013-08-03

(SK Stimmet).

Hembygdens dag, Hembygdsgårdar i Laholms kommun 2013-08-04

(Hembygdsföreningarna).
När hembygdsgårdarna i Laholms
kommun firade Hembygdens dag
med öppet hus och visningar gjordes
många kopplingar till 400-årsjubileet.
Bygdevandring,
Knäred till Morfars kvarn

2013-08-06
(LRD & Kvarnen i Knäred).
Vandring med berättelser av Roland
Andréasson och Roland Davidsson.

Invigning skvaltkvarn,
Bollaltebygget 2013-08-27

(Knäreds Forskarring & Hembygdsförening).
Invigning av den gamla skvaltan i
Blankan vid Bollaltebygget. Kvarnhistorik samt demonstration hur en
skvaltkvarn fungerar, med underhållning av Helene & Lennart.

Fredskalaset, Knäred 2013-09-28
(Laholms kommun).
Lördagen den 28 september var det
dags för den hejdundrande avslutningen. Ett stort Fredskalas för hela
familjen hade arrangerats under
ledning av Kulturenheten, på fältet
mellan Knäredsskolan och Knäreds
kyrka. Festen var också ett sätt att
tacka alla de tusentals människor
som ställt upp och gjort firandet
möjligt. Drygt 4000 personer kom
för att roa sig under eftermiddagen
och in på natten. På området fanns
ett stort tält med scen, veteranbilar,
matservering, gycklare, karusell och
hoppborg.

Festen inleddes till alla barns
förtjusning med Nassim al Fakir,
programledare för barnprogrammet
Bolibompa. När det senare på dagen

24

Bilder från fredskalaset ovan och till höger.
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TURISME

OCH LEADE

Turismekonomisk uppskattning
Att försöka uppskatta turismomsättningen som
följd av 400-årsfirandet är naturligtvis svårt
och ganska godtyckligt, men här nedan följer
ett enkelt räkneexempel.

Evenemangen och aktiviteterna har haft uppskattningsvis 20 000 besök.
• 15 000 egna kommuninvånare som har 		
”turistat hemma” och spenderat i snitt 		
200 kronor (3 000 000 kronor).

Enligt en undersökning som gjordes år 2005
av Region Halland och Kairos Future gav
resultatet att turister som kom till Halland
spenderade 701 kronor/dygn (motsvarande
summa skulle idag vara mellan 800-900
kronor) fördelat på: boende/176 kronor,
shopping/166 kronor, restaurang/99 kronor,
livsmedelsbutik/56 kronor, bensin/48 kronor,
boende inkluderat halv- eller helpension/34
kronor, systembolag/30 kronor, aktiviteter/30
kronor, kiosk & gatukök/22 kronor, café/19
kronor, lokala transporter/2 kronor, bil- & båtreparationer/1 krona samt övriga utlägg/19
kronor.

• 4 000 tillkommande dagsbesök av turister
som spenderat i snitt 500 kronor
(2 000 000 kronor).
• 1 000 övernattande tillkommande turister som
spenderat i snitt 800 kronor (800 000 kronor)
Summa: 5 800 000 kronor.

Detta är en synnerligen uppskattad siffra, men
beräkningen är gjord enligt normala principer i
turismbranschen.
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EKONOMI

ERPROJEKT

Leader
Ett viktigt led i arbetet och finansieringen var
att söka projektmedel hos Leader Landsbygd
Halland. Ansökan gjordes den 30 maj 2011 och
beviljades den 28 maj 2012.

När ansökan beviljades angavs följande skäl:

”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 människor och
skapa positiva attityder vilket i förlängningen
kommer att leda till ökad vilja att utveckla sin
bygd. I Leader Landsbygds strategi ligger en
önskan att stärka attraktionskraften för området
och projektet kommer genom sitt syfte och mål
att ge många människor möjlighet att upptäcka
Knäred och Laholm som i sin tur ger underlag
för utveckling av befintliga och nya företag och
arbetstillfällen.”

Av Leader Landsbygd Halland och Länsstyrelsen
i Hallands län beviljat projektstöd på 2 436 000
kronor har kostnader på närmare 2 000 000
kronor redovisats och ansökts om för utbetalning.
Mot det beviljade projektstödet skall Laholms
kommuns medfinansiering i form av arbetad
tid vara minst 1 044 000 kronor och utfall blev
1 200 000 kronor.
Värdet av ideellt arbete skall vara minst 1 800 000
kronor och redovisad ideell tid
blev 2 600 000 kronor. Projektets
finansieringsplan har med andra
ord uppfyllts med god marginal.

När projektet nu summerats kan konstateras att
det var precis så resultatet blev.
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