
KULTUR & FRITID
GES UT AV KULTURENHETEN, LAHOLMS KOMMUN | ÅRGÅNG 8 | #2 JUNI–AUG 2020

SOMMAR
2020

I sommar öppnar Lugnarohögen igen.
Foto från utgrävningen 1926. 



Går det att skriva om sommarens kommunala kultur- och fritidsaktiviteter 
utan att nämna coronaviruset/covid-19. Nej, det går inte, hur tröttsamt det än 
må vara. Nöden är i det här fallet uppfinningarnas distanserade och torrt ra-

tionella moster. Flera inbokade program och aktiviteter har skjutits upp, exempelvis 
Teckningsmuseets stora residensprojekt med de två kanadensiska konstnärerna Matt 
Shane och Jim Holyoak. De kommer 2021 i stället. 

En del evenemang ställs om, däribland nationaldagsfirandet i stadsparken den 6 juni. 
Vi kan av förklarliga skäl inte samlas i parken, så Laholms kommun kommer att 
publicera en filmad hälsning i stället. Den blir toppentrevlig, jag lovar. Håll utkik i 
sociala medier och på www.laholm.se. Och hörni, icke att förglömma: i sommar kan 
ni besöka Lugnarohögen i Hasslöv igen. Se artikel. Ta hand om varandra, vi ses. 
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Olson, Kajsa Strinning och paret Viking 
och Signe Lanje. 

Sommarkonstskola
Är du mellan 7 och 16 år och intresserad 
av att skapa och vara kreativ? Då kan du 
anmäla dig till Teckningsmuseets sommar-
konstskola. Ta chansen att fördjupa dig i 
olika konstnärliga tekniker och material 
och träffa andra med samma intresse. 
Kursledare är konstnären Henrik Stenberg. 
Lektionerna kommer att hållas i museets 
tecknarateljé men också utomhus. 

15 juni–18 juni. Ålder: 7–11 år. Tid: 
13.00–16.00. 

22 juni–25 juni. Ålder 12-16 år. Tid: 
13.00–16.00. 

Föranmälan krävs på 0430-154 51 eller 
info@teckningsmuseet.se senast den 7 
juni (Begränsat antal platser). Sommar-
konstskolan är kostnadsfri! Övrigt program 
hittas på www.teckningsmuseet.se 

Petra Börner (f. 1973) och Annelie 
Carlström (f. 1979) arbetar båda 
med ett fokuserat uttryck som 

präglas av en stark känsla för hantverket 
och materialet. Deras stilmässigt skilda 
universum har en likartad intensitet som 
kompletterar och berikar varandra. Gråska-
lor möter färger, det specifikt gestaltande 
möter det stiliserade, det organiskt växande 
möter det avskalade. I utställningen Drawn 
to the line visas ett brett spektrum av kom-
mersiella uppdrag, skisser och fria verk. 
Utställningen förlängs till den 30 augusti, 
i och med att residensprojektet med de 
kanadensiska konstnärerna Matt Shane och 
Jim Holyoak flyttas fram till 2021. 

Porträtt ur samlingen
Under samma period visas utställningen 
En stund på jorden – porträtt ur museets 
samling med verk av bland andra Axel 

Teckningsmuseet
Drawn to the line 
förlängs till 30 augusti

Bild: Petra Börner / Annelie Carlström



Kalender
Laholms teater       Teckningsmuseet       Laholms bibliotek          Stadshusgalleriet ¨ # (Hästtorget)           (Hästtorget)                                                                         (Humlegången 6)

0430-154 51
Mån–fre 10–16:30

Lör–sön 12–16

0430-150 00
0430-151 50

(Stadsbiblioteket) 

Avvikande öppettider kan förekomma. Kultur & Fritid informerar om evenemang arrangerade av/i samarbete med 
kulturenheten, fritidsenheten, biblioteket och Kulturskolan. Övriga evenemang, se: visitlaholm.se eller ring 0430–154 50.

Guidade visningar på Teckningsmuseet (fri entré)
Drawn to the line: 13 juni, 4 juli, 18 juli, 1 aug, 15 aug, 29 aug kl. 14:00.

6 JUNI | Nationaldagsfirande 
Nationaldagsfirandet ser lite annorlunda ut i år! Det blir inget firande i stadsparken, utan La-
holms kommun kommer i stället att fira nationaldagen med en digital hälsning. Kommunen 
kommer också att sätta ihop en tur, så allmänheten kan besöka alla de företag och föreningar 
som håller öppet den 6 juni. Mer info kommer. Håll utkik på www.laholm.se och Facebook.

15–18 JUNI (Ålder: 7–11 år) 13:00–16:00 | Teckningsmuseets sommarkonstskola
Teckningsmuseet. Ta chansen att fördjupa dig i olika konstnärliga tekniker och material och 
träffa andra med samma intresse. Föranmälan krävs på 0430-154 51 eller info@tecknings-
museet.se senast den 7 juni (Begränsat antal platser). Kostnadsfritt. 

15 JUNI–3 JULI | Sommarsimskola
Simundervisning för barn födda 2015 eller tidigare. Upplysningar om simskolan och grup-
pindelningen: ole.saadenhjelm@laholm.se, 070-376 58 26. För annan information, kontakta 
receptionen på 0430-153 00 eller Jeanette Bengtsson på 0430-153 07.

22–25 JUNI (Ålder: 12–16 år) 13:00–16:00 | Teckningsmuseets sommarkonstskola
Teckningsmuseet. Ta chansen att fördjupa dig i olika konstnärliga tekniker och material och 
träffa andra med samma intresse. Föranmälan krävs på 0430-154 51 eller info@tecknings-
museet.se senast den 7 juni (Begränsat antal platser). Kostnadsfritt. 

4 JULI 12:00–16:00 | Gamla krukmakeriet på stranden
Stranden. Skapa med lera och experimentera! Drop in-workshop mellan klockan 12 och 16. 
Enligt gällande restriktioner. Exakt plats meddelas längre fram. Kostnadsfritt. 

4 JULI–22 AUG | Emil Palmsköld: Drömmen om Amerika
Stadshusgalleriet. Fotoutställning. Bilder från Killhult och världen. 

8 JULI | Gamla krukmakeriet vid Lugnarohögen
Lugnarohögen i Hasslöv. Workshop med keramikern Elvira Roslund Gustavsson. Tillverka 



keramik med inspiration från bronsåldersfynden i Lugnarohögen. Max antal deltagare: 8. 
Tider: 12:00–13:00, 13:30–14:30, 15:00–16:00. Förbokning krävs via turistbyrån i Laholm, 
turist@laholm.se. Kostnadsfritt. 

11 JULI och 18 JULI, 14:00 och 16:00 | Strandteatern och den magiska kistan 
Stadsparkscenen. Med skådespeleri, dans, fäktning, sång, musik och spännande ljudeffekter 
tar Strandteatern med er på ett äventyr där allt kan hända. För barn i alla åldrar. Obs: max 
45 personer i publiken, så kom i tid. Föreställningen spelas klockan 14:00 och 16:00 båda 
dagarna (11 juli och 18 juli). Fri entré. 

25 JULI 12:00–16:00 | Gamla krukmakeriet på stranden
Stranden. Skapa med lera och experimentera! Drop in-workshop mellan klockan 12 och 16. 
Enligt gällande restriktioner. Exakt plats meddelas längre fram. Kostnadsfritt. 

5 AUG | Gamla krukmakeriet vid Lugnarohögen
Lugnarohögen i Hasslöv. Workshop med keramikern Elvira Roslund Gustavsson. Tillverka 
keramik med inspiration från bronsåldersfynden i Lugnarohögen. Max antal deltagare: 8. 
Tider: 12:00–13:00, 13:30–14:30, 15:00–16:00. Förbokning krävs via turistbyrån i Laholm, 
turist@laholm.se. Kostnadsfritt. 

Vill du uppleva något magiskt spännande och kul tillsammans med din familj i 
sommar? Då ska ni anmäla er till ”Sommaräventyret – en skapande resa”!

I Sommaräventyret får ni tillsammans höra och se en spännande saga, lösa ett upp-
drag och skapa en bit av ett kollektivt konstverk. 

Upplägg: Ni köper en äventyrspåse för 150 kr som innehåller en interaktiv saga samt 
en instruktionsfilm som kommer att mejlas till er den 3 juli. Påsen innehåller ett skrivet 
uppdrag där ni tillsammans ska bege er ut i naturen för att samla material. I varje 
påse finns också material för att kunna utföra uppdraget. Det genomförda uppdraget 
ska sedan lämnas in till Gamla krukmakeriet i Laholm senast den 10 juli. Tillsammans 
bildar de enskilda uppdragen ett konstverk som kan ses på krukmakeriet i slutet av 
sommaren. Varje äventyrspåse har material till en (1) person, men två barn kan sam-
arbeta på en påse. Det går att köpa mer uppdragsmaterial för 50 kr/påse. 

Hämta era uppdrag/påsar på Gamla krukmakeriet den 2 juli eller 3 juli mellan klockan 
10 och 17. Pris: 150 kr per uppdragspåse. Extra påse: 50 kr. Anmälan och betalning 
(endast Swish) sker via turistbyrån i Laholm, 0430-154 50, turist@laholm.se. Sista 
anmälningsdag är 26 juni. 

SOMMARÄVENTYRETFör hela famil jen!



Invigningen inställd
Graven, som varit stängd sedan 2009 
på grund av bland annat mögelskador, 
håller öppet från och med den 27 juni i 
år. Dessvärre har den planerade invig-
ningen fått ställas in, med anledning av 
coronapandemin. Vi vet att intresset för 
Lugnarohögen är stort, men tänk på att 
undvika folksamlingar. Planera gärna 
ert besök utifrån den premissen. Håll 
avstånd, tvätta händerna och stanna 
hemma om du känner dig krasslig. 

Öppettider 27 juni–16 augusti
Tisdag–söndag klockan 12.00–16.00. 
Entré: 20 kr. Lugnarohögen ägs och 
drivs av Laholms kommun. 

Renoveringen är äntligen klar – i 
sommar öppnar bronsåldersgraven 
för besökare igen. 

Lugnarohögen i Hasslöv är en 
gravhög från yngre bronsåldern 
(cirka 800–600 f.Kr) som blev en 

smärre sensation när den grävdes fram 
1926. Graven visade sig innehålla en 
stensättning i form av ett skepp, vilket 
var den första i sitt slag i Sverige. Ett 
snabbt beslut togs att bevara denna 
upptäckt för eftervärlden. En kupol gjöts 
över skeppet och från den intilliggande 
stugan byggdes en underjordisk gång.
Lugnarohögen blev därefter ett populärt 
utflyktsmål för såväl skolor som arkeo-
loger och historieintresserade turister. 

Lugnarohögen i Hasslöv

Lugnarohögen blev en smärre sensation när den 
grävdes fram 1926. Foto: Hallands Konstmuseum. 



Vad vill du hitta på i dag?



SOMMAREN 2020
Ta en paus från havet! Bada, fika, träna i avspänd och lekfull inomhusmiljö, bada 
i något av våra fina utebad – eller varför inte spela padel på våra utomhusbanor!

FOLKHÄLSOCENTRUM
Telefon: 0430-153 00.

15 juni–16 aug, måndag–fredag klockan 15.00–19.00.
Tisdag och torsdag klockan 06.00–08.00 (endast motionssim/gym).

Midsommarafton (19 juni) är anläggningen stängd.

LAGAHOLMSHALLARNA
Telefon: 0430–151 70.

13 juni–16 augusti, måndag–söndag klockan 08.00–22.00.
Idrottshallar – boka egen tid för lek och motion.

Boulebana och skatepark finns på området.

FLAMMABADET I KNÄRED & VEINGEBADET
Flammabadet, telefon: 0430-504 27. Veingebadet, telefon: 0430-184 91.

13 juni–5 juli, måndag–fredag klockan 11.00–18.00. Lördag–söndag klockan 
10.00–18.00. 6 juli–16 augusti, måndag–söndag klockan 10.00–18.00.

17 augusti–23 augusti, måndag–fredag klockan 14.00–18.00. Lördag–söndag 
klockan 10.00–18.00. Midsommarafton (19 juni) är alla utebaden stängda.

VALLBERGABADET & VÅXTORPSBADET
Vallbergabadet, telefon: 070-219 80 98. Våxtorpsbadet, telefon: 070-219 00 87.

15 juni–16 augusti, måndag–fredag klockan 11.00–16.00.
Midsommarafton (19 juni) är alla utebaden stängda.

PADEL PÅ LAHOLMS UTEBANOR
Banorna kan bokas alla dagar i veckan klockan 07.00–23.00. Kontakta fritidsen-
heten på 0430-151 70 eller fritidsbokning@laholm.se för info, bokning eller för att 
få inlogg till att boka själv. För att se lediga tider, gå in på 247.laholm.se/bokning 

Rack kan hyras och bollar kan köpas på Folkhälsocentrum.

MER INFORMATION
www.folkhalsocentrum.se 

www.facebook.com/FolkhalsocentrumLaholm



Sommarsimskola 2020
Under perioden 15 juni–3 juli kommer Folkhälsocentrum att bedriva simunder-
visning för barn födda 2015 eller tidigare (vi kommer att avanmäla registrerade 
barn som är födda 2016 eller senare) och det kan finnas platser kvar på följande 
av kommunens badanläggningar för den som är intresserad: Folkhälsocentrum i 
Laholm, Flammabadet i Knäred, Veingebadet, Vallbergabadet och Våxtorpsbadet.

Simskolan pågår måndag–fredag (30 minuter). Ingen undervisning på midsom-
marafton den 19 juni. För att en kurs ska genomföras krävs minst 5 deltagare. All 
anmälan sker på nätet. Gå in på www.laholm.se eller www.folkhalsocentrum.se 
och leta upp sidan ”Anmälningsrutiner” för att se hur du går tillväga. Läs även si-
dan ”Gruppförklaring simskola” innan du väljer vilken kurs du anmäler ditt barn till.

Priset per deltagare är 530 kr på Veinge-, Vallberga-, Våxtorps- och Flammabadet 
och 640 kr på Folkhälsocentrum. Avgiften betalas i samband med att anmälan 
görs på nätet. Vid återbud innan 17 juni betalas halva avgiften tillbaka, annars 
ingen återbetalning. Bad för allmänheten under simskoletid är endast tillåten på 
eftermiddagarna på Folkhälsocentrum och på Veingebadet. Övriga bad är stäng-
da.

Upplysningar om simskolan och gruppindelningen: Ole Saadenhjelm, 1:e bad-
mästare, ole.saadenhjelm@laholm.se, 070-376 58 26. För annan information, 
kontakta receptionen på 0430-153 00 eller Jeanette Bengtsson på 0430-153 07.



sköld främst med fotografi. Under perio-
den 2012–2014 besökte Emil Palmsköld 
Killhultsfestivalen och tog närmare 200 
bilder. Killhultsfestivalen har country 
and western-musik som tema, och myck-
et som äger rum under festivalen refere-
rar till USA; ett USA sett på långt håll av 
personer som kanske har varit där, kan-
ske inte. Det är cowboyhattar, amerikan-
ska bilar, sydstatsflaggor, lasso-övningar 
och rodeoridning på mekanisk häst. Allt 
på en liten ort i södra Halland, som blivit 
nationellt uppmärksammad genom sin 
festival.

Fotografier av Emil Palmsköld på 
Stadshusgalleriet i sommar

Emil Palmsköld är född 1989, 
uppvuxen i Halmstad och utbildad 
vid Valand i Göteborg och Malmö 

Konsthögskola. Han erhöll Hallands 
Konstförenings stipendium 2013 och är 
bland annat representerad i Halmstad 
kommun och i Hotell Tylösands konst-
samling samt privata samlingar i Göte-
borg och Stockholm.

Killhultsfestivalen
I sitt konstnärskap arbetar Emil Palm-

Drömmen om Amerika:
bilder från Killhult och världen

Foto: Emil Palmsköld



New York City
Den stora ”Världen” är i det här fallet 
USA, och Emil Palmsköld har valt att 
komplettera – inte kontrastera – med 
bilder från den brusande storstaden New 
York, som också är en plats med dröm-
mar och föreställningar. Emil Palmskölds 
farfar var född i The Bronx, och han har 
en nära och personlig koppling till det 
som många kallar ”staden som aldrig so-
ver”. Med värme och observans skildrar 
han Killhultsfestivalen i färg, och New 
York i svartvita bilder. Projektet har 
resulterat i en bok, som för närvarande 
bara finns i ett enda exemplar, en bok 
med titeln Drömmen om Amerika. 

4 juli–22 augusti 2020
Emil Palmskölds fotoutställning visas på 
Stadshusgalleriet i Laholm (Stadshuset, 

Humlegången 6) 4 juli–22 augusti. Fri 
entré, alla dagar.  

Öppettider och kontakt
Måndag, tisdag, torsdag klockan 10.00–
19.00. Onsdag klockan 10.00–16.00. 
Fredag klockan 10.00–17.00. Lördag 
klockan 10.00–13.00. 

Telefon: 0430-151 54. Webbsajt: www.
laholm.se/stadshusgalleriet

Stadshusgalleriet är ett forum för yrkes-
verksamma konstnärer, med målsättning 
att spegla sydsvenskt konstliv av idag 
med inriktning på olika genrer, tekniker 
och uttrycksformer, traditionella såväl 
som nyskapande.Galleriet drivs av kul-
tur- och utvecklingsnämnden.



Sommarlovsläsning 
gånger tre med Laholms 
bibliotek. Läsning för 
alla från 0 till 100 år.
Läs ett visst antal böcker och få en bok av 
oss! Läs högt för ett barn, läs tyst för dig 
själv, lyssna på en bok. Läs på stranden, 
läs i mobilen, läs på tåget, läs i hängmat-
tan, läs, läs, läs!

För de yngsta
Högläsningssommar – för alla barn som 
inte börjat första klass. Få ditt barns språk 
att blomma! Visste du att barn genom hög-
läsning får ett mycket större ordförråd? 
Med högläsningen passar du även på att 
utveckla ditt barns fantasi, kreativitet och 
koncentrationsförmåga. Du ger ditt barn 
närhet och ni får en härlig stund tillsam-
mans.

Klass F-9 
För tionde året i rad har vi Sommarlovs- 
läsningen för dig som går i grundskolan 
och läser själv. Sedan starten 2011 har vi 
delat ut över 1000 böcker till läshungriga 
barn!
 
För vuxna (18 år och uppåt) 
Sommarläsning för vuxna. Semestern är 
ju en perfekt tid för att läsa – inne om 
det regnar och på stranden eller under ett 
träd i skuggan om solen skiner. Kanske 
en spännande deckare, en kärlekshistoria 

 Laholms bibliotek
eller bara en bok om livet med alla dess 
sorger och glädjeämnen. När du lämnar in 
din läslogg på biblioteket får du en pock-
etbok och har dessutom chansen att vinna 
en inbunden bok! 

Från 8 juni kan du hämta din läslogg på 
något av alla Laholms bibliotek och Bok-
bussen. Vet du inte riktigt vad du vill läsa? 
Fråga personalen på biblioteket eller gå in 
på www.laholm.se/bibliotek för boktips! 
Glad lässommar önskar vi på Laholms 
bibliotek!



Särskild service under rådande 
coronapandemi 
Tillhör du en riskgrupp? Nu kan du få 
böcker direkt hem till dig. Kommunens 
transporttjänst kan kostnadsfritt bistå med 
att hämta och återlämna böcker.

• Kontakta först Laholms stadsbibliotek 
på telefon 0430-151 50 eller 151 51 eller 
mejla till biblioteket@laholm.se

• Ring sedan till Äldrelotsen på telefon 
0430-266 80 vardagar mellan kl 9.00 och 
15.00 för att beställa transport.

Transporttjänsten förändras och utvecklas 
efter behov. Mejl: aldrelots@laholm.se 

Sommaröppettider vecka 25–32
Stadsbiblioteket: Måndag 10–19. Tisdag 
10–19, Onsdag, stängt. Torsdag 10–19. 
Fredag 10–17. Lördag 10–13. Knäreds 

bibliotek: Måndag 14.30–18.30. Våxtorp 
bibliotek: Torsdag 14.30–18.30

Låna en färdig bokkasse!
För dig som inte vill gå in i biblioteket 
erbjuder vi temabokkassar vid dörren. Du 
kan låna med dig en kasse hem utan att 
passera utlåningsdisken. Vad sägs om kär-
lek, pocketblandning eller deckare m.m.? 
Valet är ditt. Ta hand om dig!

 

GAMLA KRUKMAKERIETSOMMAR 2020

Prova på-kurs för vuxna
Engångstillfälle i lerans tecken: lär dig om lerans potential och hur man kan 

använda sig av naturen för att dekorera ytan. Vecka 30, 31, 32. Måndag eller 
tisdag klockan 10–13. Max antal: 6. Vi arbetar utomhus vid gynnsamt väder. 

Förbokning krävs via turistbyrån i Laholm, turist@laholm.se, 0430-154 50. 
Kostnad: 450 kr inkl. material. 

facebook.com/gamla.krukmakeriet   



Börje Jacobsson
Visas t.o.m. 30 augusti
Som 18-åring kom Börje Jacobsson till 
Laholm från Ystad och fick anställning 
hos Jani-Keramik. Under de nästan två 
decennier han arbetade där utveckla-
des han till verkstadens skickligaste 
drejare. Hans specialitet var de lövtun-
na skålarna i rödgods. Vid Jani-Kera-
miks nedläggning 1970 öppnade Börje 
egen verkstad med hustrun Inger under 
namnet Ahla Krukmakeri. 

Utställningen förlängs över sommaren 
och visas till och med 30 augusti. 

STADSHUSGALLERIET 
HUMLEGÅNGEN 6, STADSHUSET

EMIL PALMSKÖLD
»DRÖMMEN OM AMERIKA«

FOTOGRAFI
4 JULI–22 AUGUSTI

Laholms keramikmuseums ”9 hyllor”

FOTO: THOMAS MÖLLER


