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Fredsfirande satte avtryck i kommunen
ortens centrala betydelse
för de många gränsmöten
och fredskonferenser som
hölls mellan danskar och
svenskar för att lösa konflikter. Från 1500-talets
senare hälft till 1600-talets
två första decennier stod
gränsorten Knäred i händelsernas centrum.
Ministrar i bygdegård
Så vad var naturligare än
att två utrikesministrar,
I Knäreds bygdegård möttes Carl Bildt och Uffe Ellemann-Jensen med EUCarl Bildt och hans tidigajournalisten Rolf Gustavsson som moderator.
re kollega i Danmark Uffe
Ellemann-Jensen,
möttes på ett fredseistorisk miljö, det är en av Laholms
minarium i Knäred exakt 400 år efter
kommuns fyra attraktiva sidor. Och
fredsslutet. I en fullsatt bygdegård resounder fjolåret stod sannerligen kommunerade de om brödrafolkens många hisnens historia och i synnerhet Knäreds i
toriska tvister, men också om dagens utfokus. Ja, aldrig tidigare har ett enskilt
rikespolitiska läge med fokus på Europa.
år getts ett sådant historisk sken som
2013. 400-årsminnet av freden i KnäFredsfirandet drog massor av folk
red gick som en röd tråd genom året.
En kortvarig fred som i historiens ljus
växt i betydelse. Länge betraktades freden i Knäred, vilken slöts den 20 januari
1613, som Sveriges värsta nesa gentemot
Danmark. Vi tvingades på knä under storebror Danmark med ett krigsskadestånd
på en miljon riksdaler (Älvsborgs lösen).
Betalades inte pengarna på sex år stängdes för gott vår port till Västerhavet.

H

Myndighetssverige började byggas
Dagens historiker, bland annat Dick Harrison, har gett freden en annan och mer
betydelsefull innebörd. Med freden såddes frön till dagens myndighetssverige.
Framtvingad av det enorma krigsskadeståndet påbörjades bygget av en strukturerad samhällsapparat, inte minst viktig för att håva in skatter från områden
som tidigare undsluppit skattefogdarnas
grovmaskiga nät. Freden stärkte också
diplomatins roll som konfliktlösare.
Att Knäred en gång var Nordens diplomatort, fick vi också veta under minnesåret. Knäredsfödde historikern Per
Göran Johansson gav ut en bok över

Laholms sommarspel Gnistan, som sattes upp vid
Knäreds övre kraftverk, gick för fulla hus. Tolv föreställningar blev tretton.

Fredsseminariet gav 400-årsfirandet en
smakstart. Ortens föreningar kom på tårna och erbjöd tillsammans med Laholms
kommun ett späckat program med mer
än 400 aktiviteter och Fredskalaset den
28 september som final. Knappast någon
helg passerade utan ett arrangemang.
Och det kom folk – i massor. Till ”Ett
stycke dansk historia” - på platser runt
om i kommunen beskrevs dansk/svenska
händelser – till återinvigning av kvarnen, föreläsningar, riddarspel i Sjöared,
och Laholms sommarspel Gnistan för att

nämna några arrangemang.
Fredsfirandet fick också slantarna att
rulla in. De cirka 20 000 besökarna omsatte 5,8 miljoner kronor.

kelsen, världsbäst i byggsamarbete. Ett
filmteam skildrade vad som gjorts i Laholm och presenterades på prisceremonin i San Fransisco.

Omfattande byggprojekt

Osbeck lockar elever
Tillbaks till skolans värld. Äntligen vände utvecklingen
för
Obecksgymnasiet.
Mer än hälften av
de behöriga nisom satsar
orna i kommunen Osbecksmodellen,
stort på arbetslivserfarenhet,
valde gymnasie- fick stor uppmärksamhet.
studier på hemmaplan. Samtidigt sjösattes Osbecksmodellen. Samtliga gymnasister på de
yrkesförberedande programmen erbjöds
längre arbetslivserfarenhet för att förbättra möjligheterna till framtida arbete.
Modellen gav eko. Arbetsmarknadsminister Elisabet Svantesson besökte Laholm för att få veta mer om upplägget.
Och i slutet av mars 2014 kom Ylva Johansson (S) till Laholm i samma ärende.
Svantessons visit fick ett inslag i lokalradion. För ett antal år sedan hördes
också fullmäktigeledamöterna i Radio
Halland. Sedan början av fjolåret har
de växlat upp medialt. Varje fullmäktigemöte sänds direkt i webb-TV och kan
även ses i efterhand.

Byggansvarige Johan Eriksson och ordföranden i teknik- och servicenämnden, Margareta Bengtsson (M),
slog ett slag för Hishultsskolan.

Åt motsatt håll rullade slantarna när
kommunen fortsatte sitt omfattande investeringsprogram. Närmare 130 miljoner kronor plöjdes ner i framför allt
nya skolbyggen. Mellbystrandsskolans
om- och tillbyggnad drogs igång liksom
Hishultsskolan. Från tid till annan har
hishultsborna misströstat och frågat sig
om bygget verkligen skulle bli av. Så
när klartecken gavs var många på plats
för det historiska ögonblick när arbetet
drogs igång. Men istället för att greppa
spaden, greppade Hishultsborna släggan.
Den gamla skolan revs för att ge plats åt
den nya.
På Slåttervägen i Laholm påbörjades ett
annat efterlängtat bygge. Spaden sattes i
jorden för sex lägenheter för funktionsnedsatta. Och i Vallberga startade ungdomar och vuxna kommunens första sociala företag med kooperativ inriktning.
Den gamla mejeristbostaden ska rymma
affär, ett litet snickeri, syateljé och kontor.
Stor uppmärksamhet fick också om- och
tillbyggnaden av brandstationen i Laholm. Här tillämpades så kallad partnering, ett välutvecklat byggsamarbete
mellan entreprenörerna som gav en besparing på närmare två miljoner kronor,
men också den internationella utmär-

Årets park i Laholm

Så här glada blev Cecilia Karlsson och Stefan Persson
när Stadsparken i Laholm utsågs till Årets park.

Publikt stod dock sig sändningarna
slätt i jämförelse med TV-inslaget om
Stadsparken i Laholm, Sveriges ”mest
inspirerande park” inom kategorin nyetablerade/omgjorda offentliga parker.

Parken knep utmärkelsen på höstens
branschmässa för utomhusmiljöer på
Elmia. Oväntat för många men inte för
kommunens parkansvarige Stefan Persson. Hans vision från 2008 ”inom fem
år har vi Sveriges vackraste park” fick
klockren måluppfyllelse. Årets park - i
Laholm. Den karamellen tål att suga på.
Det gör det också att för fjärde året i rad
ligga på tio-i-topp-listan över företagsklimatet i landets kommuner. Dessutom
klättrade kommunen ytterligare ett steg
och hamnade på sjätteplats i Svenskt Näringslivs ranking. Det firades med tårta
i Stadshuset.
Världsnamn på utställningar

Beatles var en av många kända grupper som fotografen Jan Olofsson lärde känna.
Foto: Jan Olofsson

Feststämning rådde också på Teckningsmuseet, som rodde hem två utställningar
med världsnamn, modeskaparen Lovisa
Burfitt och fotografen Jan Olofsson.
Som illustratör och modeskapare har
Lovisa Burfitt fått internationellt erkännande för sitt unika grepp kring mode,
människor och detaljer.
Jan Olofssons storhetstid som fotograf är
främst knuten till det sena 60-talet och
tidiga 70-talet. Med småbildskameran
inom räckhåll sågs han ofta med rockens
och popens ikoner, Beatles, Stones, Jimi
Hendrix, Johnny Cash. På tusenstals bilder fångades i dag en mytomspunnen tid
när avståndet även till de riktigt stora artisterna var väldigt nära.
Nära till förtroendevalda
I många kommuner har också avståndet mellan politiker och kommuninvånare växt, men
knappast i Laholm. Politikerna är angelägna
om att stämma av med kommuninvånarna i

många frågor bland annat om kommunens
utveckling. Åtskilliga gånger träffade de förtroendevalda engagerade ortsbor när kommunens översiktsplan ”Framtidsplan 2030”
diskuterades. Kommuninvånarna fick ett
kraftfullt verktyg i sin hand med möjlighet
att påverka boendet, företagslokaliseringar,
upprätthållande av service och hur vi bäst
värnar vår miljö. Och politikerna lyssnade.
I Skummeslövsstrand bildades en stark opinion mot framtida bostäder i Svarvareskogen.
När översiktsplanen klubbades i kommunfullmäktige var den tilltänkta bebyggelsen
struken.
600 namn mot plan
Än kraftigare opinion mobiliserade
föreningen ”Strand för alla” mot kommunens ambition att detaljplanelägga
stranden i Mellbystrand och Skummeslövsstrand. Planläggning av stranden
skulle dramatiskt minska möjligheten att
parkera på plagen, hävdades det. Med
cirka 6 000 namnunderskrifter uppvaktades de ledande kommunpolitikerna.
Även länsstyrelsen var kritisk, men av
motsatt skäl. Strandparkeringen var alltför frikostig varvid planen lades på is,
åtminstone tillfälligt.
Tog oss med storm

Sven tog oss med storm. När havet drog sig tillbaka var
dynlandskapet radikalt förändrat.

Lite senare på året drog andra stormar
in, först Simone och sedan Sven. Simone
var den mest beskedliga av de två. Förvisso föll åtskilliga träd, men stranden
lämnades ganska orörd. Samma hänsynsfullhet visade inte Sven. De nordvästliga
vindarna piskade upp havet, som grävde
sig långt in i Skummeslövsstrands dynlandskap. Inte ens Gudrun for så illa med
dynerna. Efter konsultation med exper-

tis avvärjdes dock tankarna på mänsklig
insats för att återställa de värst sargade
områdena. Naturen får fixa det på egen
hand, men inte på Hökafältet i norra
Mellbystrand. Här fick skogsarbetarna
ett sjå att röja undan träd, som låg kors
och tvärs över de populära motionsslingorna.
Hallands bästa skolrestaurang

hjälpen. I fjol spände de bågen än mer.
En vecka i december skramlade de unga
brandmännen med bössorna och Kulturskolan gav konserter. När ungdomarna
sent på insamlingsveckans sista kväll
klev in i glasburen på Gustav Adolfs torg
i Göteborg överlämnade de 45 000 kronor till hjälpen, som i fjol gick till ”Alla
tjejer har rätt att överleva sin graviditet”. På fyra år har de skramlat ihop mer
än 100 000 kronor. Imponerande!
Blev fler under fredsår
När året sjöng på sista versen summerades 400-årsfirandet. För Knäred blev det
ett riktigt uppsving. Uppskattningsvis
20 000 kom till de mer än 400 aktiviteterna, det skrevs och rapporterades ofta
om orten och som grädde på moset kom
befolkningssiffrorna, en ökning med 25
personer till totalt 1 756.

Ann Stranne, Eva Johansson, Malin Eriksson och Sultanije Behrami jobbar på Hallands bästa skolrestaurang.

De kommunala köken har länge visat
framfötterna. För några år sedan stod
Solhemmets kök i Veinge i blickfånget.
Hallands matakademi, med landshövding Lars-Erik Lövdén i spetsen, utsåg
köket till Hallands bästa seniorrestaurang. Samma jury imponerades i höstas
av skolrestaurangen på Lagaholmsskolan
- bäst i länet. Personalen på kommunens
största kök, med tillagning av närmare
1 400 portioner per dag, bjöds till slottet
i Halmstad där landshövdingen gratulerade till framgången.
Bakom utnämningen ligger år av idogt
arbete av kostverksamheten och dess engagerade kökspersonal. Förutsättningarna att leverera mat av riktigt god kvalité
har också förbättrats. År av kringelikrokar kring nytt upphandlingsavtal slutade med att kommunen fick igenom sitt
krav på att kött som levereras till köken
ska vara producerat enligt svenska djurskyddskrav.
45 000 kronor till Musikhjälpen
Stort engagemang fanns också i Laholms
ungdomsbrandkår. Under fyra år har
ungdomarna samlat pengar till Musik-

Förvisso tackade kungaparet nej till inbjudan på fredsseminariet, men Knäred
och dess betydelse går dem inte förbi. I
början av april i år åker kungaparet till
Haag,
inbjudna
av
Kung WillemAlexander och
Drottning Máxima, för att
fira 400-årsminnet
av
Sveriges första
ambassad, etablerad
som en direkt
följd av freden i Knäred.
För att klara I Knäreds bygdegård spred historik r i g s s k a d e - kern Dick Harrison nytt ljus över freden i Knäred och dess betydelse för
ståndet tving- Sverige.
ades Sverige
låna stora summor i Holland och behövde
svenskar på plats för att hantera affärerna.
Ambassadfirandets glans och glamour
kunde förvisso inte Knäreds bygdegård
mäta sig med, men i takarmaturens sken
spreds något mer bestående - kunskap
om vår historia.

