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  Hallands bildningsförbund 

Om utvärderingen 
 
Detta är en berättelse från oss som arrangerade Vågspel. Berättelsen bygger på några 
nyckelpersoners personliga synpunkter. Tanken är att lyfta fram det som kunde gjorts bättre, 
men mycket handlar om hur lyckat det var. För det är inget att hymla med, det blev en riktig 
folkfest.  
 
Vår grundtanke är att vi ska dra lärdomar av projektet. Lärdomar som ska kunna användas av 
andra. Dessutom vill vi lyfta fram några saker som vi tror skulle kunna bli återkommande 
inslag i Halmstads kulturliv. 
 
Författare till utvärderingen är Michael Svensson. Michael har genomfört intervjuer med och 
samlat in rapporter från en del av nyckelpersonerna i projektet. Ansvariga för innehållet är 
Björn Holmgren och Björn Lind som gemensamt har styrt innehållet och dessutom gjort den 
slutliga redigeringen. 
 
Fotografierna i utvärderingen är tagna av Peter Reindl och teckningarna är gjorda av Dick 
Holst. 
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Bakgrund & uppdrag 
År 2007 fyller Halmstad 700 år. Detta har uppmärksammats på flertalet sätt, inte minst i 
samband med den historiska födelsedagen den 31 maj. Själva födelsedagsaktiviteterna bestod 
av ett fyra dagar långt firande som pågick 31/5-3/6. 700-års festen gavs namnet Vågspel. 
Konceptet Vågspel presenterades av Hallands Bildningsförbund för Halmstads 
Kommunstyrelse i januari 2005 och förberedelsearbetet pågick i projektets 
produktionscentral; Kajskjulet på Tullkammarkajen. Vågspel var ett delprojekt i Halmstads 
700-års firande och Hallands Bildningsförbund fick uppdraget att ”planera, genomföra och 
följa upp Vågspel”. Ett avtal mellan Halmstad 700 AB och bildningsförbundet upprättades. I 
avtalet står det att 700-årsminnet av Halmstad skall firas mellan den 31 maj och 3 juni 2007. 
Uppdraget beskrivs som följer: ”Vågspel är de mångas jubileum. Det skall bjudas på 
upplevelser både för känslan och förnuftet och visa staden i nya överraskande bilder. Målet är 
ett födelsedagskalas med något för alla, från andliga samtal till nattligt röj. Vågspel skall ge 
Halmstadbon en fördjupad känsla för sin stad, en stolthet och en glädje över att bo i just 
Halmstad, en modern, dynamisk stad med starka historiska traditioner att hämta näring ifrån.” 

 

Målsättning & upplägg 
 
Målet med Vågspel var att Halmstad i samband med 700-års firande skulle förvandlas till en 
enda stor kulturell och historisk festplats längs Nissan. Under fyra dagar skulle stadens 
historia lyftas fram och gestaltas på en mängd olika sätt. Målet var att göra en historisk fest 
som skänkte starka upplevelser och gav besökare en upplevelse av tidens flöde, en ny 
upplevelse och en förstärkt känsla för staden Halmstad och dess historiska arv.  
 
Utgångspunkten rent fysiskt var Nissan, och den huvudsakliga arenan för evenemanget 
bestämdes vara sträckan från Halmstads första boplats, Övraby, och ner till hamnen. Utmed 
denna sträcka av Nissan förlades en ”tidspromenad”, som fylldes av aktiviteter och 
evenemang. Längs denna 700-års promenad anordnades till slut 13 delprojekt, ”tidsstationer” 
där vissa av dem berättade sin del av Halmstads historia.  
 
Vågspel var ett projekt som engagerade en unikt stor skara människor, såväl professionella 
kulturarbetare som andra. Avsikten var ett brett förankrat firande som byggdes på en mängd 
sociala och kulturella möten som var avsedda att stärka tillhörigheten och känslan för 
Halmstads historia. Vågspel syftade även till att inbjuda och skapa nya möten mellan lokala 
och utifrån kommande kulturverksamma och amatörer. Och utifrån detta utveckla nya 
samarbetsformer och bygga nätverk som krävdes för projektets genomförande, nätverk som 
sedan ska kunna leva vidare efter Vågspel.  
 
Istället för att Vågspel skulle bli ett arrangemang som invånarna besöker tillsammans, var 
syftet att invånarna skulle göra födelsedagen tillsammans. Därför lades ett stort fokus på 
utåtriktad information och inbjudan till stora grupperingar. Tanken var således att skapa 
möten och samverkan mellan enskilda kulturarbetare, grupperingar, skolor, pensionärer, 
organisationer och föreningsliv etc.   
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Projektorganisationen 
 
Projektägare: Hallands bildningsförbund 
 
Projektledare: Björn Holmgren 
Projektstab:  Erland Andersson 
  Gullan Danielsson 
  Martin Odd 
  Maria Andrén 
 
Stationsansvariga 
Övraby:  Ulf Andersson, Paul Fried 
Medeltidsbyn: Anna Lindqvist, Lotta Ekvall 
Konsthall under bar himmel: Michael Svensson/Evelina Lindblom, Länsmuseet  
Norre Katts Park: Johan Engman 
Kapsylparken: Mattias Larsson 
Picassoparken: Ingrid Janbell 
Slottet:   Michael Svensson, Maria Andrén 
Kajskjulet:  Susanne Jörgensen 
Panta Rei, manus/regi: Martin Odd, Björn Holmgren 
Panta Rei, Musik: Mats Johansson 
 
Övriga ansvar 
Foto och film: Peter Reindl 
Bild och illustration: Dick Holst 
Marknadsföring: Michael Svensson, Peter Reindl, Dick Holst 
Bygg och teknik: Erland Andersson 
Syverkstad: Gullan Danielsson 
Café: Anki Lindström 
Hästsamordnare: Johanna Nygren 
Ekonomi/Administration: Gullan Danielsson 
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Kortare stationspresentationer 
Övraby 
Varje dag under Vågspel hölls det lunchandakt vid kyrkoruinen och under 
kvällsföreställningen bjöds det nycirkusartister, teater, musik, historisk betraktelse och 
körsång. Det hela avslutades med ett ”Completorium” under ledning av kyrkoherde Gunnar 
Blidö. Vid ”Magasinet” på Slottsmöllan pågick aktiviteter med bland annat Sturegymnasiets 
mindre föreställningar.  
 
Medeltidsbyn 
Medeltidsbyn byggdes upp och färdigställdes till den pedagogiska verksamheten som var 
månaden innan Vågspel. Under maj månad besökte skolklasser byn och prövade på hur det 
var att leva medeltidsliv några timmar. Under Vågspel huserade Ulvereds Hjorthägn i 
Värdshuset där det serverades tidstypisk mat. Byn fylldes med sång, musik, pilbågsskytte, 
marknadsstånd, medeltidsdans, hertigfölje och hästar mm. 
 
Konsthall Under Bar Himmel 
Under Vågspel bjöds publiken på experimentella händelser så som utställning, workshops, 
föreläsningar, musik och servering. Bland utställarna hade man ett antal inbjudna konstnärer 
med halländsk anknytning som arbetade parvis i konstellationen förälder-barn. På gräsplätten 
nedan Örjanskolan bredde PULS ut sig med graffitiplank och på deras scen var det Hip Hop 
700. En show med streetdance, breakdance, orientalisk dans, salsa, ”rap-battles” och hiphop.  
 
Norre Katts Park 
Detta var parken med två ansikten. Dels 50/60-tals temat uppdelat på två kvällar där fredagen 
var popkvällen med lokala rariteter såsom Jean Lundén, Nicateens etc. Lördagens vigdes åt 
det glada 50-talet med The Tributes som självklart dragplåster. I trefaldighetsallén ställde 
knuttarna och raggarna upp sina hojar och vrålåk och flockades sedan framför scenen för att 
lyssna på ”sin” 50-talsmusik. Det utgick även en fordonskortege från Stora Torg som 
avslutades i parken. Även sekelskiftet spelade en betydande roll med häst och vagn samt 
statister. Parken fylldes av en av kväll för dansant jazz, utställningar, gymnastikuppvisningar, 
serveringar, filmnostalgi med gamla Halmstadfilmer uppe på Galleri Norre Port.  
 
Kulturstråket 
Kulturskolan visade upp sin verksamhet med sånger, körer, instrument och ensembler. 
Förutom detta var det även en bildutställning inne i Bryggeriet. Biblioteket bjöd också på ett 
matigt program. I skönlitteraturavdelningen var det historiska tillbakablickar med Halmstads 
första konstnär, kungamöten och svenska kungligheter till sjöss. 
 
Världen i Halmstad 
Kapsylparkens scen var ett kulturellt smörgåsbord med sång, dans och musik från alla hörn i 
Halmstad och världen. På scenen samsades över 30 olika grupper. I parken ovanför låg 
Vågspels Mediecenter. Elever från Sturegymnasiet gjorde härifrån Vågspels dagliga 
informationsblad och Magasin Vågspel.  
 
Liv på Nissan 
På Paddanbåten fick man chansen att uppleva Halmstads sjösida, där lokala guider berättade 
om staden utifrån sitt egna perspektiv. Världens största kogg seglade upp ifrån Malmö och vid 
Medeltidsbyn seglade Vikingabåtar runt med nyfikna besökare.   
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Picassoparken 
Picassoparken var det stora koreografiska rummet. Här upplevde man dansares berättarkonst i 
olika former. Man kunde även prova på rullstolsrally och mattcurling. Frigymnasterna skrev 
sig in i Guiness rekordbok och Halmstads klätterklubb tog hjälp av en skylift när de klättrade 
på backar på Österbro.  
 
Slottet 
På Slottet steg man in i Renässansens Halmstad. Försvenskningen upplevdes inne på 
borggården i form av en teaterföreställning om kungamötet. Programmet inne på borggården 
innehöll även musikaliska inslag som Mare Balticum, Halmstad Brass och Kammarkören.  
Med sina historiska blågula uniformer med trekantiga hattar och flintlåsgevär, värjor och 
långa pikar vaktade Smålands Karoliner vid ingången, en historisk uppvisningstrupp som 
även kom att ta sig friheten att göra sin exercis på borggården. Nere vid Nissan var det en 
historisk marknad. Och någon gång varje dag besöktes slottet av de italienska flaggkastarna 
som utförde sina konster.  
 
Försvarsmakten i Halmstad 
Vid Tropikcenter hade Försvarsmakten i Halmstad en utlandscamp med checkpoint. 
Här visade militären hur de har anpassat sig till dagens samhälle. Hur den svenska militären 
främjar freden genom att ”släcka bränder” utanför våra egna gränser. Under Vågspels 
fredagen rullade man fram med stridsfordon på Hamngatan och Österbro och illustrerade ett 
”tagande av objekt”. Likt uppvisningarna under Marinfestivalen ställde man sedan ut sina 
fordon och pjäser och det gavs möjlighet för intresserade att provåka, känna och prova på 
vissa fordon.  
 
Kajskjulet 
Runt Kajskjulet samlades studieförbunden samt olika föreningar och organisationer som på 
olika sätt deltog i Vågspel. Bakom skjulet ställde LRF, Lantbrukarnas Riksförbund, ut sina 
maskiner och informerade om verksamheten. En gång varje dag lämnade de Kajskjulet och 
gav sig ut med ”Bonnatåget” på en populär runda runt centrala Halmstad. 
 
Företagsbyn 
Företagsbyn var mötesplatsen för sponsorer och Halmstadbor. Underhållningen var av 
lugnare karaktär. En talkshow med Halmstadprofiler, musikunderhållning och olika 
aktiviteter som utställarna själva höll i. I företagsbyn hade MWM och Stefan Holmström ett 
stort välfyllt restaurangtält.  
 
Panta Rei 
Vågspel avslutades varje kväll nere i hamnen när Panta Rei sattes upp. En unik föreställning 
där Halmstads 700-åriga historia presenterades genom musik, teater och dans. Scenen i 
hamnen, Nissan, motsatta sidan och luftrummet ovanför fylldes med dansare, aktörer, 
ensembler, musikanter, hamnarbetare, skogsmaskiner, fackelbärare, båtar, militärer, flygplan 
m m. Musiken var nyskriven och föreställningen avslutades med ett mäktigt fyrverkeri.  
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Övraby, Ulf Andersson  
 
Ulf Andersson tycker att de följde konceptet som jobbades fram för Övraby, Halmstads första 
boplats. Tanken var att aktivera en helig plats men att stämningen på dagtid ändå skulle vara 
stillsam. Och där kvällsföreställningen skulle var mera utåtriktad. Samarbetet med Svenska 
Kyrkan i Halmstad, S:t Nikolai, fungerade utan några problem och det samma gäller 
samarbetet med föreståndarna på Magasinet. Dessa var för övrigt oerhört nöjda med 

Vågspelsdagarna. Stureelevernas 
medverkan på Magasinet fungerade bra. 
Men eleverna hade troligtvis fått en större 
publik om de funnits mer centralt men 
samtidigt fick de ett bättre fokus på 
föreställningen på Magasinet. Två 
irritationsmoment pratar Ulf om. 
Placerandet av informationsbodarna samt 
deras öppethållande är det första. Uppe vid 
ruinen där den stod gjorde den ingen nytta 
under dagen då stationen var nere på 
Magasinet i Slottsmöllan. När väl 
kvällsföreställningarna satte igång stängde 

Sture-eleverna ner boden. Det andra är HEM:s cementfundament med flaggor som placerades 
ut vid varje station. Placeringen var inte lyckad uppe vid ruinen. För det första passade den 
inte in (som var utlovat) och för det andra stod den i vägen när man skulle komma till med 
bilarna. Detta hade kunnat lösas om Ulf i ett tidigare skede pratat med HEM. Ulf hade helst 
sett att vägen över bron vid Slottsmöllan stängts av under eftermiddagen mellan 13-18, detta 
då det gick mycket folk på och längs vägen, samtidigt som bilarna störde uppträdet på 
Magasinet. Detta var inget han fick gehör hos Tekniska Kontoret. Han var noga att påpeka att 
det gick ut förfrågan till andra religiösa grupper men att ingen nappade. Ulf tycker framför allt 
att det var roligt att människor som aldrig varit på Övraby hittade dit. Han har forskat mycket 
om platsen och tyckte att det var intressant att få dela med sig.  
 

Medeltidsbyn, Anna Lindkvist 
 

 
Föregångaren till Medeltidsbyn kallades 700 år på 700 meter. 
Där de olika århundradena skulle förses med montrar. Svårt 
att göra något vettigt av då vissa århundraden ur ett 
Halmstadperspektiv ansågs ganska svåra att göra något 
konstruktivt av. Istället spånades Medeltidsbyn fram. 
Sommaren 2006 inleddes med research och studiebesök på 
liknande arrangemang. Det viktigaste enligt 
stationsföreståndaren Anna Lindkvist kom att bli att få fram 
hur man inte ville ha det. Resorna till Gotland, Axtona och 
Köpenhamn gav värdefulla ”inputs” och kontakter. Anna 
pratar även om det nätverkande som startades upp då man 
sprang på samma ”knallare” (marknadsstånd) många gånger 
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och kunde tidigt knyta upp dessa inför Vågspel. Ryktet spred sig redan här om Medeltidsbyn i 
Halmstad. Likt de flesta stationerna på Vågspel var även Medeltidsbyn underbemannad, men 
till skillnad från andra stationer hade man många statister och andra medlemmar från den 
nybildade föreningen Primus Vicus som ställde upp och drog ett tungt lass.  
 
För Vågspels skull tycker Anna att skolverksamheten var bra för Medeltidsbyns framväxt. 
Mindre ”barnsjukdomar” upptäcktes och kunde korrigeras. Dock fanns oklarheter och strul 
med Barn- och ungdomsförvaltningen om vem som skulle arbeta fram det pedagogiska 
programmet. Anna tyckte att de var tydliga och stämde av med BUF, men detta får vara en 
lärdom: att skriva avtal. Det pedagogiska programmet arbetades istället fram under tidspress 
av Rolf Bjelm. Även involveringen av hästar och säkerhetsaspekten är något man bör tänka 
över. Med tanke på hur mycket folk det var i omlopp inne i Medeltidsbyn var det alltid en fara 
när man kom ridande in i byn. Avskärmandet fungerade inte helt då folk allt som oftast, för 
att såklart se bättre, stod innanför. Här kom även underbemanningen fram, då det oftast hade 
behövts mer folk som skärmade av. Ingen olycka hände, men det mycket väl ha hänt i 
trängseln. Till ett annat arrangemang tycker hon inte att det är värt att ha med voltigen och 
ponnyridning. 
 

Konsthall under Bar Himmel, Michael Svensson 
 
Evelina Lindblom på Länsmuseet är på det hela taget mycket nöjd med deras involvering i 
Vågspel. Svea Larson Art Space kunde knappast ha fått sig en så mycket bättre start. 
Samarbetet med PULS fungerade bra. Extra kul är även att de hade mycket folk inne på 
Museet. Under lördagen hade de över 700 besökare, detta kan sättas i relation till en vanlig 
lördag när det brukar komma cirka 50 personer. Förarbetet och samarbetet med Vågspel 
tycker hon flöt på bra.  
 

9

te 
 

 

ar med om.  

 

den 

Ewa Grimsåsen på fritidsgården 
PULS tyckte att det var mycket 
positivt att stationen stängde 20.00, 
vilket innebar att de slapp berusade 
människor som de annars brukar få 
dras med. Klotterplanken var en 
succé och även om de inte hade lika 
mycket besökande kändes det ändå 
som att det för dem blev en oas av 
lugn som de uppskattade. Ewa sat
antalet besökare hos dem i relation till
när de uppträdde i Kapsylparken och
Panta Rei, som under deras 

uppträdanden var mycket välbesökta. Ewa är mycket nöjd med deras engagemang och vad de 
v
 
ABF:s Berit Kjellberg har bara positivt att säga om arrangemanget och Palettens Ralf
Theander tycker att Vågspel som helhet var kanon. När det gällde studieförbundens 
medverkan tyckte han det var lite luddigt och ostrukturerat i början. Trots missförstånd på 
vägen blev slutresultatet likväl väldigt lyckat. Nämnas bör dock att inte alla studieförbun
dök upp under Vågspel, trots att de hade varit med och planerat. Rektorn Leif Åberg på 
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ad som 

skolans gräsplätt gick bra, Vågspel var 
rdigstädade till tisdagen efter arrangemanget. 

e 

 det skulle bli av eller inte. Nu fick hon lösa det praktiska i sista sekund och på 
nklaste vis.  

 

 

h 

t lev 

ten 

å 
an 

 släppa 
h kontakten 

fick lägga alldeles för mycket tid på gymnastikuppträdena, som inte 
an skulle ha hand om. 

 med 

ranter 

                                                

Örjanskolan var tillmötesgående och gav utrymme och tillgång till el för såväl PULS som 
Thairestaurangen. Visst strul uppkom dock på fredagen då det lånades el från en byggn
är larmad. Tack vare en tillmötesgående vaktmästare, Sten Brandt, löstes detta. Även 
borttagandet av klotterplank och dylikt på Örjan
fä
 
Anki Danielsson på Sturegymnasiet tyckte att samarbetet med museet var mycket bra. Lit
trögare var det dock när det gällde tillstånden. Hon hade velat bli varse om detta tidigare 
vilket hade underlättat planeringen och hon hade sluppit lägga energi på att vara irriterad på 
att inte veta om
e

Norre Katts Park, Johan Engman 
 
Johan Engman, stationsföreståndare, tycker att Parkens grundidé med ett sekelskiftestema oc
50/60-talskvällarna var klockren. Dock tycker han att vissa idéer var alltför spretiga och att 
vissa förslag på artister var orealistiska sett ur ett ekonomiskt perspektiv, detta då man hela 

réavgift. Det slutgiltiga programmet b
ändå en bra mix med mycket lokala 
influenser. Han tycker att det uppstod ett 
vakuum i beslutsgången på senhös
2006 fram till Höglekardalen

tiden jobbat efter att Parken skulle vara fri från en

1. Detta då 
projektledaren Björn Holmgren inte var p
plats. Beslut blev senarelagda och Joh
befann sig till mångt och mycket i ett 
vakuum. Redovisningen i Höglekardalen 
är han nöjd med och fick bra gehör för 
sina egna idéer. Han är även något 
självkritisk att han inte försökte
ansvaret för bilkortegen oc
med Sturegymnasiet angående 
informationsbodarna under våren 2007. 
Detta tog väldigt mycket tid för honom. 

Han kände även att han 
h
 
Två stora attraktioner som inte blev av pratar Johan specifikt om. Pariserhjulet och The 
Boppers. Dessa ströks av ekonomiska skäl, vilket i sig Johan inte hade några problem
men med facit i hand tog dessa mycket värdefull tid. Själva upplägget i Parken, med 
uppträden på någon scen hela tiden, var något överambitiöst. Något som fick till följd att 
sekelskiftstemat inte gick fram som han ville. Delvis för att han inte hade statister/figu
nog i Parken. 60-talskvällen blev som han hade hoppats på med mycket nostalgi och 

 
1 Projektledning och stationsansvariga åkte i januari 2007 till Hoglekardalen i Jämtland för genomgång och att 
samla ihop projektet inför genomförandefasen. 
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terseenden. Mycket folk, dock i samma ålder. Detta till skillnad från 50-talskvällen där det 

e ha 

 
ersson, den fanns. Däremot tog allting mycket längre tid än bestämt. Tidsaspekten 

jorde bl a även att utsmyckningen kring bodarna blev lidande. Något som dock löstes under 

en 

d 

den generationsöverskridande folkfest han hoppats på; då där fanns något både barn, vuxna 
h äldre. Och att Vågspel höll sitt löfte om att visa upp Halmstads kulturhistoriska skatt.  

e i 
gentliga pr

t 

 
ra 

elsen i att 

Kommun inte kunde ge dem ersättning då de många gånger ställt upp ideellt för Halmstad 
Kommuns andra arrangemang. (Mattias förarbete med föreningarna bifogas som bilaga.) 

å
var mycket blandat.  
 
Johan är väldigt nöjd med just 50-talskvällen som blev just så gemytligt ”folkparkig” han 
hoppats på. Angående alkoholförsäljningen fördes det diskussioner om att det skulle vara 
ölförsäljning i anslutning till stora scenen. Detta blev inte av då projektledningen inte vill
alkoholförsäljning så nära scenen, något som Johan inte tycker gjorde något. Bulls försäljning 
på Bastionen räckte gott och väl. Och man slapp därmed den värsta fyllan vid och kring 
scenen. Att det blev sent färdigställt under torsdagen handlade inte om kommunikationen med
Erland And
g
fredagen.  
 
Om något i Parken skall kunna återupplivas till en eventuell stadsfest eller liknande påminner 
Johan om att Rotundans scen redan finns och är bra. Däremot tror han på temakvällar på en 
större scen, som under Vågspel. Han är även tillfreds över hur de jobbade fram att Bastion
städades upp och användes för serveringen av tårtan. Och han tror starkt på att det kan gå att 
använda Bastionen i någon form. Han är även glad över att Rotundan har tagit vara på de 
historiska skyltarna som han tog fram till Vågspel. Sammanfattningsvis är Johan mycket nöj
över att Parken blev just den mötespunkt han ville. Han talade primärt om att Vågspel blev 

oc

 

Kapsylparken, Mattias Larsson 
 
Under själva Vågspel kände stationsföreståndaren Mattias Larsson att han var så mitt upp
allt och att han inte hade några e
projektledningen. Problemen som uppkom skötte han direkt 
Dekor) samt direktkontakt med 
ljudkillarna. Däremot var det ganska svår
att få kontakt med projektledningen. Han 
tyckte att transporter och dylikt som han
behövde såsom bänkar etc. fungerade b
under Vågspel. På det hela taget var de 
föreningar som var med mycket nöjda 
över sitt deltagande. Visst missnöje fanns 
dock och Mattias ser två tydliga mönster i 
kritiken; besvikelsen och oförstå
det inte gick att lösa matmarknadsfrågan, 
samt de föreningar som ville ha 
ekonomisk ersättning för att deltaga och som tyckte att det var för dåligt att Halmstad 

oblem som krävde stöd eller inhopp från själva 
med scenansvariga (Ljus & 
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Liv på Nissan, Ingrid Janbell 
 
Stationsansvarige Ingrid Janbell tycker att det var varit väldigt roligt och givande att få göra 
sig bekant med alla båtklubbar längs Nissan. Samarbetet under Vågspel fungerade bra och 

samtliga inblandade var väldigt hyggliga 
och positiva att ha att göra med. Tyvärr 
var det många idéer som fick läggas ner 
på grund av säkerhetsskäl. Något som 
Ingrid säger sig anat och hon tycker med 
facit i hand att det var bra att vissa 
aktiviteter inte blev av. Halmstads Segel 
Sällskap medverkade med olika 
aktiviteter. Men hon tycker att det var 
olyckligt, efter alla möten angående 
defilering av de fina träbåtarna, att deras 
pontonbrygga aldrig blev klar. Ingrid har 
fått feedback från medverkande som 
tackade så mycket och tyckte att 

Vågspelsdagarna hade varit mycket givande. Det märktes tydligt vilka klubbar som hade tagit 
egna initiativ för att göra det lite trevligt och för att få dit folk. Tyvärr hade några inte gjort 
detta, varpå det heller inte kom något folk. 
 

Picassoparken, Ingrid Janbell 
 
Ingrid Janbell är mycket nöjd över hur samarbetet med Sturegymnasiets danslärare Lisen 
Gustafsson fungerade, något som var ömsesidigt. Men visst finns det vissa saker som hade 
kunnat underlätta Lisens arbete. Exempelvis borde ställningen som de använde ha varit klar 
tidigare så att de hade fått öva mer på den. Det hade också varit bra om den hade målats 
tidigare. Lisen missbedömde underlaget 
på Flotten, så av säkerhetsskäl la hon 
flera av danserna på gräset. Detta hade 
inte behövt ske om det hade bestämts 
tidigare att de skulle dansa på mattan.  
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Katrinebergs Folkhögskola var närmast 
lyriska, trots att det strulade med deras 
lunchbiljetter en dag. Onödigt 
extraarbete med att köra bullar och saft 
till Folkuniversitetets barn. Något som 
hade kunnat planerats bättre. PROs 
seniordansare var en stor behållning, och 
tyckte själva att det var roligt att få visa upp sig och sin förening för så mycket folk.  
 
Mannekänguppvisningen gick över förväntan, trots att inte alla infann sig. Klätterklubben fick 
inte hjälp med att bygga på utsatt tid. Så första dagen blev inte bra, men det tog de igen desto 
mer andra dagen. Halmstad Frigymnasters Lars Wirdheim tackade för bra samarbete. Efter 
visst strul blev Guinessrekordförsöket riktigt lyckat. Immanuelskyrkan har sedan första 
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kontakten i vintras varit mycket positiva och generösa. Dansarna fick byta om hos dem och 
Vågspel fick även förvara saker till Picassoparken hos dem. Deras lokaler har även använts 
för repetitioner Som tack för hjälpen ordnades musikunderhållning, något som blev mycket 
uppskattat.  
 
Ingrid hade dock problem med eleverna från Sturegymnasiet som skulle hjälpa henne. De dök 
bara upp sporadiskt. Något som gjorde att de assistenter hon hade fick dra ett tungt lass. Men i 
stort gick det bra och viktigast av allt; publiken märkte inget.  

 
Slottet, Michael Svensson  
 
Krister Olsson på Musik i Halland är nöjd på det stora hela. Han önskade dock en tidigare och 
större involvering från deras sida. Vilket hade mynnat ut i att de hade haft bättre kontroll på 
vad som skulle ske. Han är heller inte helt nöjd med att Musik i Halland knappt fick någon 
medial uppmärksamhet och hade hellre sett att de hade skött sin egen marknadsföring med 
pressrealeser och presskonferenser. Den dagliga ruljansen under Vågspel tycker Krister 
fungerade bra, problemen i programmet som uppkom löstes snabbt. Mycket på grund av 
förstående musiker som alla hade ett gemensamt mål; att det skulle bli så bra som möjligt. 
Framtida arrangemang är 
inget som skrämmer utan 
tvärtom är han öppen för 
idéer.  
 
Även landshövdingens 
chaufför Anders Westerberg 
understryker att Vågspel i 
stort var ett mycket trevligt 
arrangemang. Med trevlig 
underhållning, god stämning 
och mycket folk. Han 
påpekar att tältet över 
borggården gjorde att man 
tyvärr tappade lite av 
känslan, men insåg samtidigt 
nödvändigheten med det. 
Dock blev nedmonteringen försenad och vissa små skador uppstod. Tråkigt då Vågspel 
lovade att hålla tiden efter arrangemanget, med tanke på kungabesöket. Detta är dock något 
som låg på 700-kontoret. Dessa tillsammans med Fastighetsverket och tältbyggarna löste detta 
i tid till slut. 
 
Vågspel fick till slut ihop elva stycken marknadsstånd vilket får sägas vara bra. Placeringen 
nere vid Nissan, om vilken det rådde viss tvekan, visade sig lyckad då publiken hittade ner dit 
utan problem. Avtalet med att vara klara klockan 09.00 den 31/5 hölls inte, då 
marknadsstånden kvällen innan vänts åt fel håll. Sen kan man även diskutera huruvida de så 
slitna marknadsstånden borde ha använts. Hade det blåst mer hade de rasat ihop. Vissa 
kommentarer uppkom huruvida alla marknadsstånden höll den klass som vi utlovat. Befogad 
kritik men detta får tillskrivas att tidsaspekten på slutet då man var tvungna att rucka på 
standarden för att få fram fler marknadsstånd.  
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Det var inte lyckat att förlägga Sponsormiddagen på Slottet. Man var tvungna att stänga och 
slänga ut allmänheten 18.45 för att hinna med att duka upp för sponsormiddagen. Teaterfolket 
upplevde att gästabudet inte gick fram på kvällen. Visst strul med manskören som höll på 
längre än vad som var bestämt och de delade även ut ”flyers” första kvällen, vilket verkligen 
inte passade in. Sammantaget kan man säga att kombinationen av snacksaliga, hungriga och 
väl beskänkta gäster tillsammans med teaterinslag inte var lyckad. Jeanette Winberg, 
Halmstad 700, tycker dock att samarbetet var strålande. Bra information innan samt ordning 
och reda.  
 
Även Niclas Robertsson på Pio är i stora drag nöjd med hur det fortlöpte. Visst finns det saker 
man kunde ha gjort annorlunda med facit i hand. Niclas pratar om att lägga ner mer tid på att 
klä in borden och bänkarna, vilket ju är en ekonomisk aspekt. Niclas hade 400 sponsorgäster 
färre än det ursprungliga avtalet angav.  
 
Linda Hellring på Turistbyrån frågade runt bland personalen på turistbyrån efter feedback. 
”Härligt med liv och rörelse på slottet, det fungerade bra, inga större intermezzon”, ”trevlig 
och festlig stämning, intensivt att jobba med annorlunda ljudnivå men man kopplade bort det 
och det blev mest trevlig stämning”, ”bristande information, mycket av informationen fick vi 
samma dag om vad som skulle hända”. Detta var dock inget som framgick för Vågspels 
personal på plats, som upplevde att kommunikationen fungerade bra.  
 
 
Försvarsmakten Halmstad, Jan-Erik Nordberg 
 

 
Kapten Jan-Erik Nordberg är mycket nöjd med det samarbete som de hade tillsammans med 
Vågspel sedan starten av projektet. Samarbetet har präglats av öppenhet och en vilja att lösa 
saker på ett problemfritt sätt. Han tycker att Vågspels medarbetarstab har varit öppen och 
trevlig att ha att göra med. Kontaktpersonerna han jobbade tillsammans med har visat prov på 
en benägenhet att ställa upp och snabbt genomföra det som var bestämt.  
 
Han tycker att hela arrangemanget var välplanerat och väl genomfört. 
Marknadsföringsmässigt så tycker han att Vågspel har genomfört uppgiften på ett grannlaga 
sätt, där de olika aktörerna fått en framträdande roll; exempelvis syntes de själva i 
Hallandspostens nöjestidning Entré. Jan-Erik hoppas på ett fortsatt gott samarbete i 
kommande arrangemang. 
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Kajskjulet, Susanne Jörgensen  
 
Inledningsvis låg fokus för Kajskjulet på att det skulle vara ett produktionscentrum och café. 
När väl den första informationsfoldern tagits fram märkte man att man ville jobba mer med 
bilder vilket födde tanken på en permanent Vågspelsutställning. Ur detta kom sedan slutligen 
placerandet utanför Kajskjulet av de föreningar/organisationer som på olika sätt medverkade i 
arrangemanget. Skjulet var alltså 
initialt inte tänkt som en hel station i 
Vågspel, men det föll sig till slut 
naturligt att separera 
föreningarna/organisationerna från 
den närliggande Företagsbyn.  

15
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Susanne Jörgensen hade under 
Vågspelsdagarna ansvar för den 
dagliga ruljansen på och runt 
Kajskjulet. En uppgift hon nu i 
efterhand gärna hade fått sig tilldelad 
i ett tidigare skede. Detta då hon inte 
hann sköta planeringen som hon själv ville. Det aktualiserades då alla utställare inte fick 
tillgång till ström. Bland annat fick Tunnbrödsförsäljaren placera sig utanför Tropikcenter. På 
det stora hela tycker dock Susanne att aktiviteterna kring Kajskjulet flöt på bra utan några 
större incidenter.  
 

Företagsbyn, Johan Meurling 
 
Generellt sett tycker Företagsbyns stationsansvarige Johan Meurling att Vågspel funkade bra 
för att vara en "amatörorganisation”. (En något egendomlig karakterisering då det i Halland 

knappast finns någon som har mer erfarenhet av kulturella 
arrangemang än just Vågspels projektledning.) Johan 
märkte dock tydligt att det fanns två stycken olika 
grupperingar han jobbade med; kommunen och Vågspel. 
Han kände att han hamnade emellan dessa. Han blev inte 
kallad till möten med Vågspel och Kommunens grupp 
visste inte hur det skulle gå till. Tyvärr hamnade Johan
vakuum vilket han dock skyller på Halmstad 700. Björn 
Holmgren påpekar att Vågspel egentligen inte skulle blanda 
sig i Företagsbyn, detta var något som Halmstad 700 skulle 
ordna själva.  
 
De kontakter Johan Meurling hade med Vågspel upplevde 
han dock som positiva. Snabba raka besked som hölls hela 
tiden. Inget krångel utan man hjälpte varandra. Att 
Företagsbyn placerade utställarnas tält med ryggen emot 
Nissan var inte bestämt och godkänt från Vågspels sida och 
är ett tecken på bristande kommunikation.  
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Här bör det nämnas att det från Vågspels sida fanns en tydlig önskan om att Företagsbyn 
skulle innehålla en nattklubb. Just för att besökarna och de inblandade i Panta Rei skulle ges 
möjlighet att prata av sig sina intryck och känslor efter föreställningen.  
 
Det mest positiva med Vågspelsdagarna tycker Johan var det brinnande engagemanget som 
99,9 procent av alla inblandade hade. Exempelvis som Michael Svensson och Erland 
Andersson gav uttryck för. Hela engagemanget med alla aktiviteter och med så många 
engagerade gjorde ju att alla Halmstadbor kände sig engagerade.  
 

Panta Rei, Björn Holmgren och Martin Odd 
 
Frågorna inför Panta Rei var många. Skulle folk gilla föreställningen och skulle man hitta rätt 
nivå på föreställningen? Skulle folk hitta hela vägen ut till hamnen? Var det för sent på 
kvällen?  
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en.  

Valet att gå ifrån dialogformen och istället fokusera på stora bilder slog helt rätt ut, tycker de 
båda projektledarna Björn Holmgren och Martin Odd. Vad som gjorde Panta Rei så bra är att 
föreställningen fyllde ett behov som Halmstadborna hade. Att få sin historia berättad på ett så 
innehållsmässigt och formmässigt mångfacetterat vis med ett underhållande språk. Att just 

förlägga föreställningen ute i 
hamnen visade sig vara ett 
lyckokast då man öppnade upp 
en plats som är så främmande 
för många Halmstadbor. Och 
med tanke på hur mycket folk 
som kom dit visade sig att det 
inte var några problem att få 
folk ner till Hamn
 
Björn är full av beundran och 
vill passa på att lyfta fram alla 
inblandade i Panta Rei som 
gjorde ett fantastiskt jobb under 
tuffa förhållanden, såsom 

tidspress och dåligt väder. Ett speciellt tack till körmedlemmarna som i hällregn härdade ut 
stillastående. Mats Johanssons nyskriva musik var fantastisk. Under stor tidspress 
komponerade han i stort sett all musik som spelades i Panta Rei. Det ställdes extra stora krav 
på Mats då han hela tiden fick vänta på manus för att kunna gå vidare.  
 
Björn poängterar betydelsen av musikerna som var med i Panta Rei och hur kul det var att 
man lyckades samla så kompetenta musiker. Något som med facit i hand visade sig vara 
nödvändigt, även här med tanke på tidspressen. Avsaknaden av en producent innebar såklart 
ändå problem då Björn och Martin själva var tvungen att prioritera vissa logistiska problem 
över det konstnärliga. Inom varje ensemble hade Björn och Martin en kärna med s k 
regiassistenter, bestående av människor de kände och jobbat med tidigare. Lösningen blev att 
portionera ut ansvaret på olika s k delproducenter (t ex hästansvarig Johanna Nygren och 
Michael Svensson research etc). Både Björn och Martin ser gärna att Panta Rei sätts upp i ett 
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annat sammanhang. Förslagsvis i samband med Marinfestivalen, och då som en del i att göra 
den mer kulturell och ”vågspelsaktig”. 
 

Övergripande producent, Maria Andrén 
 
Maria Andrén tycker att det var fantastiskt hur denna minst sagt brokiga samling av 
människor genomförde detta kalas och sänder i samma andetag ut ett tack till samtliga som 
var med och gjorde Vågspel till var det blev. Hon är mycket tacksam till att inga olyckor 
hände, att solen sken och att folk gick man ur huse för att fira sin stad. Generellt tycker hon 
att alla stationer slog hennes personliga förväntningar och aktiviteterna genomfördes med 
bravur. Samarbetet med alla avdelningar inom kommunen var bra. Alla var mycket positivt 
inställda till att hjälpa till. En speciell tanke till Christoffer Brander som Vågspel hade stor 
hjälp av i arbetet med alla tillstånd och säkerhetsfrågor. En speciellt tack även till Kapten 
Nordberg. En väldigt positiv människa som inte såg något problem någonstans. 
 
Maria tycker dock att det fanns en del i projektet som kunde gjorts bättre. Vågspels interna 
kommunikation kunde ha skötts annorlunda. Det blev bättre på våren 2007, då hölls mer 
kontinuerliga produktionsmöten och alla hade ansvar och kände för sin egen station men det 
kunde ändå ha varit mycket bättre. Det var svårt ett tag för de stationsansvariga att känna att 
de bestämde över sin station: Vad får jag göra? Vilka beslut får jag ta? Får jag bestämma det? 
Detta måste ledningen ta på sig ansvaret för. Denna situation förbättrades efter konferensen i 
Höglekardalen. Från och med då blev svaren på dessa frågor tydligare. Då blev det även ett 
officiellt idéstopp, vilket Maria tror att alla stationsföreståndarna tyckte var väldigt skönt. Det 
innebar att man inte skulle ta in nya idéer i sin station om man inte kände att man ville det och 
stationen klarade av det. Innan var dess var det mycket tankar som bara kunde kastas fram 
från exempelvis ledningen. Något den stationsansvarige kände att den måste ta in och hantera 
men att det egentligen inte alls fanns tid, plats eller passade med fler nya idéer. 
 
Som i alla skapande projekt kan det hända att man lägger mycket tid på något som senare inte 
blir av. Det kan vara väldigt frustrerande och det kan bero på olika saker att man måste ”kill 
your darlings”. Det kan vara fråga om ekonomi eller att idén kanske inte var bra nog från 
början. Överlag genomfördes de flesta idéerna.  
 
Maria tycker att framförhållningen av Panta Rei var bristfällig och ingen visste egentligen 
någonting så nära som två veckor innan Vågspel. Samarbetet med 700-kontoret var bra 
överlag men även här fanns det saker som kunde ha gjorts bättre. Maria upplevde det väldigt 
frustrerande att Vågspel var bakbundna av Halmstad 700-kontorets sponsorpaket. Vågspel 
tilläts inte arbeta fram egna enkla lösningar med lokala producenter och sponsorer. De 
sponsorer som ville gå in med mindre än 50 000 kronor var inte intressanta för 700-kontoret. 
Men det var just många av dessa som Vågspel skulle ha haft god nytta av. Vågspel kunde då 
inte erbjuda något tillbaka till sponsorerna, de fick inte synas. Däremot fick Vågspel ragga 
sponsorer så mycket de ville sista veckan innan, då 700-kontoret insåg att de inte hade tid att 
fixa det. Men då var det lite väl sent påkommet. 
 
”Vi och dom-känslan” mellan Vågspel och 700-kontoret var länge alldeles för stor och Maria 
tror att det fanns en tveksamhet hos 700-kontoret kring huruvida Vågspel skulle klara att 
genomföra projektet. Maria tror att detta bottnar i en förutfattad mening om huruvida 
arbetsmarknadspolitiskt åtgärdsanställda kan utföra ett arbete av denna dignitet. Trots att 
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nästan samtliga av Vågspels personal gick på någon åtgärd, var den halländska kultureliten 
samlad. Det var många personer med mycket gedigen professionell bakgrund inom kultur. 
Maria tvekar även kring huruvida 700-kontoret egentligen förstod hur stort arrangemanget 
Vågspel var. Hela våren 2007, i all marknadsföring benämndes Vågspel felaktigt som 
”Födelsedagskalaset” i media, något hon påpekade vid många tillfällen. Dock poängterar 
Maria att samarbetet under Vågspelsdagarna fungerade utmärkt.  
 
Maria tycker inte heller att informationsbodarna fungerade bra nog. Tyvärr kom de på plats 
mycket sent. Kontakten under förberedelsen med Marie Hallonqvist på Sturegymnasiet kring 
vem som skulle stå i bodarna, turismeleverna, var bra. Sturegymnasiet fick kontinuerlig 
information och var införstådda med uppgiften. Maria vet dock inte varför detta inte 
fungerade under Vågspel. Eleverna från Sturegymnasiet tog inte alls tag i situationen. De 
lämnade ofta bodarna tomma och var inte alls offensiva i sitt säljarbete med programbladen, 
något som var överenskommet.  
 
Programbladet var heller inte bra. Idén med två olika kataloger (det lilla programmet som 
innehöll karta och Medietekets egen tidning) höll inte. Det borde ha varit ett fullständigt 
program med alla tider, platser och nödvändig information i samma blad. 
 
 
Tekniska Kontoret, Torsten Rosenqvist 
 
En av de tydligaste lärdomarna med Vågspel är att Tekniska Kontoret (TK) är en förvaltning 
som kan hjälpa till med mycket inför och under en Stadsfest.  
 
TK:s chef, och tillförordnad VD Halmstad 700 AB, Torsten Rosenqvist understryker det goda 
samarbetet de hade tillsammans med Vågspels organisation. Ett samarbete som var uppbyggd 
på en gemensam syn att man ville att det skulle fungera. Men det fanns saker som kunde ha 
gjorts bättre, ha underlättat och sparat tid framför allt för Vågspels organisation. En del 
förberedelser halkade efter och blev sent klara. Hade dialogen med TK fungerat bättre och om 
de blivit involverade tidigare, hade många av dessa saker kunnat göras bättre. Nu bör det 
nämnas att TK var representerade under morgonmötena under Vågspel, och där löstes många 
praktiskt uppkomna frågor på ett bra vis, t ex kravallstaket till kvällsföreställningen Panta Rei.   
 
Vågspel var uppbyggd kring olika stationer med olika ansvariga föreståndare. Över dem en 
projektledning som under förberedelsen av Vågspel hade den mesta kontakten med TK. En 
något riskfylld lösning då den interna informationen inte alltid fungerade bra nog. I vissa fall 
skedde kontakten direkt mellan TK och stationsföreståndarna, vilket i vissa fall även innebar 
dubbelarbete. Till en kommande Stadsfest, måste denna interna information/kommunikation 
benas ut och tydliggöras 
  

Polisen, närpolischef Christer Andersson  
 
Av årets samtliga jubileumsarrangemang tycker Christer att Vågspel var det mest 
välorganiserade evenemanget. Extra positivt då Vågspel kan sägas vara det mest komplexa, 
unika och geografiskt mest utspridda aktiviteten. 
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Utifrån den inledande informationen fick polisen en relativt bra bild över Vågspel. Han 
poängterar betydelsen med tidig information för att kunna avsätta resurser. Det fanns en viss 
oro att alla tillstånden inte skulle hinna in i tid. Därför lyfter han även fram rollen som 
Christoffer Brander hade som tillståndssamordnare. Han fångade upp och strukturerade upp 
tillståndsförfarandet för såväl Vågspel som för polisen. Problem kunde tidigt identifieras och 
”fimpas”. Det hade kunnat fungera även utan en tillståndssamordnare men att det gick bra 
mycket smidigare med honom. Det var även en hjälp för övrig polisiär kommunikation. Man 
kan säga att en dörr öppnades i och med samordnarfunktionen. Christer pekar även på att det 
var bra att Christoffer kom utifrån och alltså inte var ”besudlad med de gängse reglerna” utan 
istället behöll sin utomstående syn på projektet. 
 
När det gäller tillståndsförfarande är det viktigt att vara ute i tid och beredd på att de kan 
svälla och bli komplexa. Han pekar primärt på betydelsen att vara tydliga med att 
ansvarsfördela vem som skall söka vilket tillstånd och exemplifierar med att det är 
restaurangerna som själva söker sina tillstånd. Detta aktualiserades för att Bulls Pub som höll 
till på Bastionen var mycket sena med sina tillstånd (lämnade in 28/5). Att detta ändå löste sig 
tillskriver Christer det faktum att allt annat hade sköts på ett korrekt vis. Därför var polisen 
mer benägen att hjälpa till på slutet när det var tidsbrist i tillståndsförfarandet.  
 
Fördelandet och förarbetet med ordningsvakterna och Securitas fungerade även det bra. De 
har jobbat fram ett koncept som de känner sig trygga med.  
 
Christer upplevde Vågspelsdagarna som lugna ur polisiär synvinkel. Mindre fylla än en vanlig 
helg och det var allmänt städat. Han nämner endast incidenten med kastmaskinen som något 
som kunde ha gjorts bättre. Att det var lugnare tillskriver han till stor del det faktum att 
åldersspannet var så stort bland publiken. Han kände att Vågspel var så genomarbetat att det 
egentligen inte kunde gå fel.  
 
 
Räddningstjänsten, Hans Ekberg 
 
Hans Ekberg, räddningschef, tycker att Vågspel fungerade bra utifrån deras perspektiv. 
Mycket för att de blev involverade i god tid. Han poängterar att det tidiga involverandet 
sparar pengar eftersom de då kan planera bättre. Det hände inga större incidenter under 
Vågspel 
  
Hans tycker att det dock pratades mer om än med varandra i vissa lägen under förberedelserna 
och att det tyvärr fanns föreställningar/fördomar mellan vissa parter som inte heller var 
konstruktivt. Alltså förespråkar han en tydligare och rakare kommunikation mellan samtliga 
parter.  
 
En stor anledning till varför det ändå rullade på var att det hos dem fanns ett ”koncerntänk” i 
organisationen, en gemensam syn på att det skulle bli bra. Att en slags ”ja-känsla” skulle 
spridas och som skulle genomsyra deras engagemang. Han poängterar dock betydelsen av att 
allt måste gå korrekt till från arrangörens sida. Han tror att de inte hade varit lika 
samarbetsvilliga om det handlat om ett kommersiellt i stället för ett kommunalt arrangemang.  
 
Inför jubileumsåret sammanställdes en så kallad blåsljusgrupp med representanter ifrån 
ambulansen, sjukhuset, SOS-alarm, Polisen, Livräddarna och kommunens 
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säkerhetskoordinator. Stundtals fanns det även med en representant från Halmstad 700 på 
mötena. Syftet med blåljusgruppen var att samordna insatsplaner och förberedelser, samt för 
att, om det skulle behövas, kunna höja beredskapen och skapa en gemensam stabsorganisation 
för att följa läget och för att vid behov snabbare kunna ta över och styra händelserna om det 
skulle gå överstyr. Blåljusgruppen fungerade bra och bör vara kvar till kommande större 
arrangemang i Halmstad. Nu är grundarbetet gjort och det kan gå snabb att kalla samman 
gruppen. Att blåljusgruppen informerades tidigt och gavs korrekt information menar Hans 
hade stor betydelse för att gruppen fungerade så bra.  
 
 
Tillståndssamordnare, Kristofer Brander 
 
Kristofer kom in relativt i sent i projektet och de olika stationerna kommit olika långt med 
sina tillståndsförförande, inga tillstånd var dock sökta. Delvis beroende på att vissa stationer 
hade externa föreståndare men även för att vissa stationer då inte hade någon tilldelad 
stationsansvarig (den sista korrigeringen av de olika stationerna gjordes först tre veckor innan 
Vågspel). Kontakten med Björn Holmgren fungerade bra, och det var inga problem att få tag 
på honom och lösa uppkomna problem. Kontakten med de stationsansvariga fungerade 
överlag bra, men det uppkom problem under perioder när vissa var svåra att få tag på. 
Kommunikationen sköttes oftast via e-post efter det inledande samtalet. Den uppdaterande 
kontakten var viktig eftersom tillståndsansökande är något av en process som kräver 
kommunikation.  
 
Varför vissa tillstånd inte gick igenom kan delvis tillskrivas tidsaspekten. Alltså om man hade 
jobbat mer med presentation och beskrivning av aktiviteten hade man kanske fått ett positivt 
svar. Detta var dock inget större problem då i stort sett alla tillstånden gick igenom. 
Matfestivalen i Kapsylparken blev det ju inget av då var och en av utställarna hade fått betala 
en alltför stor summa för att få vara med. Ett förslag till lösning kan, nu med facit i hand, vara 
att starta en temporär förening där dessa föreningar samlas för en gemensam ansökan.  
 
Att delegera ut tillståndsförfarandet på såväl serveringen, fyrverkerierna samt försäljningen 
sparade mycket tid. Under Vågspel ställde sig oannonserade korvförsäljare utan tillstånd och 
sålde korv i bl.a. Norre Katts Park. Något som dock löstes relativt snabbt efter att polisen 
ingripit med en patrull. Ett bra tecken på en fungerande dialog. Detta med ambulerande 
försäljare är tyvärr ett återkommande problem vid ”öppna” arrangemang.  
 
Med tanke på att det inte fanns något intranät användes en hemsida med inloggning för 
relevanta personer. Här fanns samtliga tillståndsfrågor i filer, öppna för kommentarer, status 
och uppdateringar. Den kom igång något sent för att riktigt fylla sin funktion. När den väl 
sattes i bruk var det så bråttom med vissa tillstånd att detta löstes över telefon. 
 
Kontakterna med polisen fungerade tillfredställande. Dessa blev som ett slags bollplank där 
många saker kunde lösas med en enkel kommunikation.  
 
Sammansättningen av en blåljusgrupp var bra och sittningen på Räddningstjänsten med 
Vågspelspersonalen och representanterna för polis, tekniska kontoret, miljö- och hälsa samt 
700-kontoret var nyttigt. Detta då stationsansvariga kunde meddela hur deras station var tänkt 
och övriga fick en enad bild och alla fick samma information. 
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Arbetsmarknadsenheten, AnnKristin Norrman 
 
Det har framkommit under utvärderingen att vissa av stationsföreståndarna upplevde sina 
stationer som något underbemannade. Det finns en anledning till detta. Vågspel planerades 
med förutsättningarna att så många som cirka 250 stycken plusjobbare skulle arbeta inför och 
framför allt under Vågspel. Tanken var att först aktivera ett antal kulturarbetare som primärt 
skulle fungera som produktionsassistenter till Vågspels stationsföreståndare. Dessa skulle 
sedan under våren, när nästa omgång plusjobbare anställdes, fungera som handledare. Dessa 
förutsättningar ändrades drastiskt i och med regeringsskiftet hösten 2006. Besluten om 
arbetsmarknadsåtgärder ändrades och möjligheter till nya och förlängningar av de befintliga 
plusjobben avbröts.  
 
AnnKristin Norrman, chef på Arbetsmarknadsenheten i Halmstad, tycker att samarbetet med 
Vågspel enbart var positivt. Arbetsmarknadsenheten ville hela tiden vara hjälpsamma och 
insåg tidigt möjligheterna med projektet. Just för att de såg det positiva med att aktivera och 
få arbetslösa att känna sig delaktiga och behövda i Halmstads 700-års firande. Hon tycker att 
det var tråkigt att arbetsmarknadsåtgärderna ändrades och att nya arbetsmarknadsinsatser inte 
längre var möjliga. Men poängterar samtidigt att detta är ingenting de rår över samt att det 
inte finns några garantier när det handlar om arbetsmarkandspolitiska åtgärder. Hon betonar 
även att de aldrig kunde lova någonting. Då de känner att de saknar ”Teatern som redskap” i 
sin verksamhet, menar AnnKristin att Vågspel även ur det perspektivet spelade en 
betydelsefull roll.  
 
Naturligtvis ökades arbetsbelastningen drastiskt, generellt i projektet, i och med detta. Vissa 
stationer fick inte alls den bemanning som behövdes. En tydlig konsekvens var att Panta Rei 
inte fick någon producent. Men med ett större ansvarstagande från personalen och naturligtvis 
med hjälp från frivilliga och föreningslivet gick projektet ändå bra.  
 
 

Körerna, Christina Agnsvik 
 
Christina Agnsvik tycker att det var en inspirerande och intressant upplevelse att samla 
Halmstads körfolk. Hon började arbetet i april 2006 och målet var då att få ihop 700 sångare. 
Till juni 2006 hade samtliga körer blivit tillfrågade och under hösten samlades de till 

information av Björn Holmgren och 
Martin Odd i Kajskjulet. Till julen 
började Christina få in anmälningar och 
antalet i januari 2007 var 760 stycken, en 
siffra hon uppskattade skulle halveras 
fram till Vågspel. Första övningen var i 
mars 2007 och allt eftersom veckorna 
gick ökade antalet körsångare. Från cirka 
40 stycken till ett par hundra.  
 
Christina övade på trots att det stod klart 
för henne att vissa i Halmstad inte ansåg 
att hon var rätt person att leda kören 
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under Panta Rei. Hon var helt enkelt inte den som vissa ville skulle representera körerna i 
Halmstad. Hon övade dock på med sångarna. Körerna blev större och förhandlingar pågick 
för att hitta någon körledare som kunde accepteras av alla. 
 
Körandet av olika så många olika typer av sångare tycker Christina var otroligt stimulerande. 
Samtidigt som det var en jobbig tid att sätta sig in i all musik och alla olika stämmor. Och 
samtidigt som ingen visste vem som skulle få den stora äran att leda uppsättningen.  
Hon tycker att körfolket troget ställde upp och stöttade henne med sin blotta närvaro och sina 
glada tillrop, såväl muntligt som via e-post. Christina väntade frenetiskt på att vissa körer som 
har mycket vana körsångare skulle komma, men detta blev det inget av. Som det framställdes 
för henne var att om inte just deras körledare fick dirigera dem ställde de inte upp. Vissa körer 
hade, trots att de blivit informerade om Panta Rei, arrangerat egna konserter under samma tid. 
Hon möttes med väldigt stor nonchalans och försök till tillintetgörande av en del körer. Men å 
andra sidan var de 300 återstående körsångarna väldigt ivriga och positiva.  
 
Två veckor innan Panta Rei stod det klart att Christina skulle leda körerna. Något som var 
mycket skönt för hela föreställningen, eftersom de vuxit samman. Körerna förstod vinkarna 
och det var konsensus kring att det behövdes lägga på ett kol. Detta eftersom det fanns flera 
musikaliskt svåra passager.  
 
Under Panta Rei växte kören samman och stämningen blev euforisk när alla insåg vilket 
fantastiskt skådespel de var en del av. Sista kvällen kände många abstinens – en slags Panta 
Rei-sjukdom.  
 
De i kören som Christina har pratat med gör gärna om Panta Rei nästa sommar.  
 
 
Sturegymnasiet 
 
Sturegymnasiet kom med förberedelserna i början på augusti 2006, där Ingrid Johansson, 
övergripande samordnare, redan vid första mötet bestämde att varje program skulle ha två 
samordnare. Under detta möte inventerades vad Sturegymnasiet kunde tänkas bidra med. 
Trots en hel del frågetecken ställde sig samtliga program positiva till medverkan och utifrån 
detta bestämdes det att 3/10-06 var datumet för deadline av idéer. Ett datum som hölls och 
möten mellan Vågspel och Sturegymnasiet fortlöpte sedan med träffar en gång i månaden. 
Detta var i vissa lägen något tungrodda möten då samtliga samverkansgrupper behandlades 
inför alla. Även om det knappast är fel att alla inblandade vet vad som händer på olika 
stationer, upplevde många en lång transportsträcka fram tills den egna frågan lyftes.  
 
Kommunikationen mellan de enskilda representanterna från Vågspel och Sture var inte heller 
den bästa, då motparten i vissa lägen inte var med på mötet. Allt för detaljerade frågor såsom 
färg på t-shirt lyftes. Ett förslag som även gjort att personerna i fråga lärt känna varandra hade 
varit att ha inledande egna möten, något som fungerade i endast vissa fall. Vad man bör ha i 
åtanke är att Sturegymnasiets lärare hade Vågspel utöver sin ordinarie tjänst. Att den årliga 
Sturefestivalen ”gick upp i” Vågspel satte även sina spår, då vissa lärare inte vaknade tidigare 
än vad som var brukligt inför Sturefestivalen.  
 
Ingrid Johansson tycker spontant att samarbetet med Vågspel var bra, när de väl fick kontakt 
alltså. Det uppstod några förvecklingar i början när information inte vidarebefordrades på 
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Sturegymnasiet och när Vågspel glömde bort dem vid ett tillfälle. Efter träffen på 
Sturegymnasiet, när nästan alla i Vågspel var med, fick Sturegymnasiet direktkontakt med de 
berörda. Efter den träffen upplevde Ingrid att det allra mesta flöt på mycket bra. Mycket 
arbete men oerhört positivt arbete. Visst blev det missar, men det hade varit konstigt annars 
med ett sådant jätteprojekt. Det Ingrid reagerade starkt på var att inte informationsbodarna var 
bättre skyltade, men hon tror att de besökande ändå hittade rätt. Det som också missades var 
programfoldern. Det blev ju ingen programfolder utan en förteckning över stationerna. 
Programmet fick kastas in i sista stund i Magasin Vågspel. Men sammanfattningsvis är hon 
mycket nöjd; ett fantastiskt arrangemang, som det var oerhört roligt att vara delaktig i. 
 
En av Sturegymnasiets mest betydelsefulla uppgift var att bemanna informationsbodarna. 
Placeringen av bodarna var på vissa stationer inte den bästa; de stod allt för mycket i 
skymundan, vilket tog bort syftet med dem. Att innehållet inte kom ut i tid till bodarna var en 
miss från Vågspels sida. Bodarna fylldes dock på under torsdagen. Nämnas skall att nyttan 
med informationsbodarna till mångt och mycket styrdes av hur entusiastiska och intresserade 
eleverna var. Vissa var mycket företagsamma och gjorde stor nytta, andra inte. Ansvarig 
lärare Marie Hallonkvist var dock inte nöjd med programinformationen som gick ut i annons i 
Hallandsposten, vilket påverkade försäljningen av deras Magasin på ett negativt sätt. Varje 
bod borde haft ett kontaktkort med nummer till aktuella mobiltelefoner. Marie är nöjd med 
elevernas medverkan på TUR-mässan i mars i Göteborg, där de klädde sig i historiska kläder 
och fungerade som ambassadörer för Halmstads monter. Hon hade dock önskat att eleverna 
hade haft någon ytterligare uppgift i Vågspel och tydligare ramar kring vad som förväntades 
av dem. Marie saknade en gemensam informationsgenomgång av Vågspel till lärarna, helst 
dagen innan. Så att alla hade fått samma information. En sista träff på tisdagen mellan 
Sturelärarna och Vågspel var först inplanerad, men denna ställdes in på grund av tidsbrist. På 
det stora hela taget är Marie mycket nöjd med arrangemanget och deras medverkan. Hon 
skulle gärna göra om det, även i mindre skala. 
 
 
Syligan, Gullan Danielsson 
 
Svårigheterna för syavdelningen låg i att man visste att det skulle bli mycket material att ta 
fram men att det var svårt att förbereda. Hur mycket skulle stationerna behöva? Hur många 
figuranter? Varje station var en process där det efterhand visade sig vad som behövdes i 
klädväg. Tyvärr drog detta ut på tiden, och vissa stationer visste först veckorna innan vad 
behovet var. Detta skapade en i vissa lägen frustrerande situation. I ett projekt som Panta Rei 
bör man, beroende på arbetsstyrkans storlek, ha 4-5 månader på sig att ta fram kläder. Under 
Vågspel fick Syligan 4-5 veckor på sig. 
 
Karolina Witt anställdes i syfte att vara ansvarig på sy-avdelningen, hon kom in och styrde 
upp saker, tyvärr stannade hon inte i projektet. Det fanns sedan ingen självklar eller villig att 
ta Carolinas roll, trots att övertalningsförsök gjordes. En sådan ansvarsperson hade behövts. 
Behovet att delegera blev större allt eftersom Vågspel närmade sig. Tyvärr är ju detta en ond 
cirkel då den allt mer påtagliga tidsbristen till slut gjorde att man inte hann med att delegera. 
Snabbare att göra själv. Ett av syftena med Vågspel var ju att Halmstadborna själva skulle 
engageras, bland annat genom att sy sina egna kläder. Onsdagskvällarna, som var öppna för 
alla som ville sy sina egna kläder, är Gullan mycket nöjd med. Relativt mycket folk. Bra 
stämning. Och det var inga problem att få personal att jobba över.  
 



  
 

  Hallands bildningsförbund 24 

Skolgarderoben blev dock aldrig bra nog. Tanken var att skolorna skulle sy själva. Denna 
kommunikation fungerade inte fullt ut och det slutade med att Gullan och en person till fick 
”panik-sy” en hel del själva helgen innan den pedagogiska verksamheten satte igång.  
 
Syligan hade veckomöten vilket var givande. Problem luftades och man stämde av hur man 
låg till tidsmässigt. Gullan pratade även mycket om att förbereda sig på Vågspelsdagarna och 
vad det skulle innebära med övertid etc. Extra viktigt då syavdelningen ”portionerades” ut på  
de olika stationerna. Vissa hade stora förväntningar och blev besvikna med de nya 
arbetsuppgifterna och kände sig heller inte delaktiga, vilket tyvärr gjorde att Vågspelsdagarna 
blev något av en besvikelse för vissa.  
 
Det största problemet nu i efterhand har varit att det inte har tagits fram en tydlig och enkel 
struktur kring hämtandet och lämnandet av lånade kläder. Tillbakalämnandet har därför 
kommit att bli något kaosartat och pågick under september månad fortfarande. Något som gör 
att Gullan får sköta detta på sin fritid, eftersom hennes anställning slutade sista juni.  
 
 
Teknik, Erland Andersson 
 
Erland Andersson menar att Vågspel till mångt och mycket formades av de anställda. Mycket 
på grund av mixen av människor. Projektets underbemanning resulterade i att efterarbetet i 
juni månad var mycket skralt. Folk gick på semester men innan dess borde styrkorna ha 
samlats ihop och jobbat på. Troligtvis hade det räckt med ca två veckor om alla varit kvar. 
Erland menar att man underskattade hur mycket efterarbete det handlade om. Något som fick 
till följd att arbetet försenades och ledde till att andra, utanför projektet, fick hjälpa till att 
rensa framför allt i Kajskjulet.  
 
Ett stort misstag i Byggligans planering var att det färdiga flaggspelet till Slottsbron aldrig 
hann sättas upp. Erland var väldigt skeptisk till valet av datum, slutet på maj, men erkänner 
gärna att han hade fel. Erland ser gärna att Vågspel blir en återkommande födelsedagsfest. 
Gärna som ett mer komprimerat arrangemang över en helg. Inte lika många stationer men 
gärna med Nissan som röd tråd. 
 
 
Halmstad Hamn, Birgitta Johansson 
 
Birgitta Johansson, vd för Halmstad Hamn och Stuveri AB, är entydigt positiv till Vågspel 
och Panta Rei. Redan i det inledande skedet och när hon sedan fick se skisserna gillade hon 
idén. Hon benämner Vågspel roligt och annorlunda och hon tycker att det var en spännande 
idé att använda Hamnområdets miljö som skådeplats för Panta Rei. Och hon tycker att det var 
en rolig grej att hamnarbetarna var med i Panta Rei. Speciellt pratar hon om att hon kom ihåg 
att alla gick runt med ett leende på läpparna under Vågspel.  
 
Samarbetet med Björn Holmgren och Martin Odd var flexibelt och bra. Problemen som 
uppkom löstes, det fanns en vilja från alla samtliga att detta skulle lösas. Just med tanke på 
den enorma arbetsbördan och alla tillstånd som skulle drivas igenom var det betydelsefullt att 
det fanns koncensus. Hon är positivt inställd till något liknande i framtiden. 
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Paddan 
 

Mia Björback menade på att i stort sett alla som åkte med Paddan var helnöjda. Hon tog emot 
biljetter under torsdagen och fredagen, och pratar om primärt tre saker som renderade viss 
kritik. Att biljetterna tog slut, att informationen var bristfällig samt att det tidigt inte fanns 
några affischer som förkunnade var biljetterna till dagens/morgondagens avgångar såldes 
någonstans.  
 
Paddan var inte anpassad för rörelsehindrade. Rullstolar fick lyftas på och det fanns plats för 
en rullstol på båten. Detta kritiserades efteråt i en insändare i Hallandsposten. Mia kände inte 
av problemet under torsdagen och fredagen. De tog då emot dubbla rullstolar och lösningen 
blev att lämna kvar en som de höll vakt på. Att besökarna inte själva kunde bestämma vem av 
guiderna de skulle få åka med slog väl ut. Knappt någon protesterade eller försökte byta 
någon tur.  
 
Biljetthanteringen underskattades. Det var ingen i projektet som höll i den, så Björn Lind fick 
i sista stund organisera biljettförsäljning på kajen. Vid kommande båtturer på Nissan bör all 
biljettförsäljning ske på ett ställe i anslutning till den plats från vilken båten avgår. 
 
Susanne Jörgensen och Mia Björback berättade att det är många som är intresserade av en 
fortsättning på Paddan i Halmstad. Att det var en av de självklara höjdpunkterna under 
Vågspel. Vad man dock måste ha i åtanke var att Halmstad visade under Vågspel upp sig från 
sin allra mest folkliga sida med mycket folk längs Nissan, där ju samtliga Vågspels stationer 
fanns. Något som såklart adderade till upplevelsen. Alltså bör Paddan på Nissan helst göras i 
samband med andra arrangemang.  
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Slutord 
 
Vågspel beskrivs, som det nu visar sig, relativt detaljerat i ett av de första dokumenten (Panta 
Rei – allting flyter!) som skrevs av Björn Holmgren och Martin Odd och presenterades för 
Halmstad Kommun för tre år sedan. Det är fascinerande se att så mycket legat fast sedan dess. 
Att Vågspel skulle koncentreras runt Nissan. Att det ska vara de mångas jubileum. Hösten 
2004 pratas det om att det ska kunna bli 1 000 medverkande, det blev cirka 5-6 000. I den 
första projektbeskrivningen finns hela tidspromenaden med, ganska detaljerat beskrivet och 
de stationer som anges är: Övraby och innehållet beskrivs ganska exakt som det sedan blev. 
Slottsmöllan, denna station utgick bland annat på grund av budgetskäl. Konsthall under bar 
himmel beskrivs kortfattat på det sätt som sedan blev verklighet. Norre Katts park beskrivs till 
mångt och mycket som det blev, med bland annat trafikljus, fordonskortege, 50-talets knuttar 
och raggare, dansbana och femtiotalsmusik. Biblioteket nämns kortfattat om poesin och 
Kulturskolan som visade upp sin verksamhet, något som under Vågspel kom att benämnas 
Kulturstråket. Kapsylparken beskrevs initialt som medeltidsmarknad med hantverk och café, 
denna station bytte ju skepnad under planeringstiden. Picassoparken målas som jättelik 
dansscen. Slottsbron skulle stängas av och fyllas med en tidskaravan från 1600-talet. (Tyvärr 
såg inte kommunen någon möjlighet att stänga av Slottsbron.) Slottet med en programtanke 
inne på borggården beskrivs kortfattat. Det står även att läsa om att Panta Rei vill få publiken 
att dra efter andan och med alla sinnen uppleva stadens själ i kölvattnet av de 700 år som 
passerat. Förutom Slottsmöllan var det alltså inget som försvann. Däremot tillkom 
Medeltidsbyn, den mångkulturella scenen i Kapsylparken, Försvarsmaktens ”camp”, 
Kajskjulets alla utställare, ”Bonnatåget” och Företagsbyn.  
 
En av förhoppningarna med Vågspel var att Halmstad skulle visas upp i nya överraskande 
bilder och anspela på förnuft och känsla. Vad sägs om Panta Reis utmanande och nyskapande 
totalföreställning i hamnen? Eller Smålands Karoliner som historiska dörrvakter på slottet? 
Eller Ika Nord hoppandes upp och ner i Paddan? Eller ett Bonnatåg tuffandes över Slottsbron? 
Eller Nordens största Medeltidsby? Eller Norre Katts Park olika tidsepoker? Eller alla hästar 
som intog stan igen? Eller kulturskolans elever under Biblioteket? Eller Kapsylparkens 
kulturella smörgåsbord…? 
 
Ett av målen med Vågspel var även att föreningslivet, skolor och pensionärer skulle medverka 
i födelsedagsfesten. Mycket kraft lades därför på att informera i form av föreläsningar och 
informationsfoldrar. De flesta av Halmstads skolor nappade på något vis, problemet var dock 
att man vaknade för sent. Sturegymnasiet gick emellertid in i Vågspel med hull och hår. Deras 
Sturefestival gick upp i Vågspel i ett samarbete som på det stora hela får sägas vara lyckat.  
 
Vågspel skulle som bekant vara de mångas jubileum och projektet var till mångt och mycket 
uppbyggt på ideella krafter och en tro att om man ger människor chansen att fira sin hemstads 
födelsedag, till viss del på egna premisser, kommer man även att ställa upp. Stora delar av 
Halmstads föreningsliv bjöds tidigt in att medverka och många ställde upp såväl innan som 
under Vågspel. Men visst fick projektet avhopp, dock inte några förödande avhopp.   
 
De personella förutsättningarna gjorde även de Vågspel till ett unikt projekt. Hos de 
människor som med stöd av olika former av arbetsmarknadsåtgärder anställdes i projektet 
fanns i många fall ingen som helst erfarenhet av kulturarrangemang. Det är heller en ingen bra 
grogrund att samla människor för en gemensam sak om man inte är där av fri vilja. Dessa 
förutsättningar till trots visade de projektanställda både stor förmåga att lösa uppgifterna och  
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ett härligt engagemang inför utmaningarna. De såg ett mål och jobbade medvetet mot det. 
Många i personalen skriver under på att Vågspel var en mycket spännande resa som man 
troligtvis inte kommer att få chansen att göra igen. I alla fall inte under sådana här 
förutsättningar och i denna storlek. 
  
Målet med Vågspel var hela tiden att skänka Halmstadbon en fördjupad bild av sin stad, både 
den historiska och den nutida. Vågspel ville förändra de invanda stadsbilderna, låta 
formspråket vara spektakulärt och visa staden i nya överraskande bilder där de besökande 
skulle häpnas, roas, fundera, ifrågasätta, igenkänna och underhållas. Vågspel ville skildra dels 
hela den 700-åriga perioden men också den historia som gäller den nu levande generationen. 
Att allt detta lyckades visades bland annat på en sak som är helt väsentligt för framgången 
med Vågspel; att det redan från allra första början var styrt av tydliga och starka idéer om hur, 
vad, var, när och varför. Och att ett kulturprojekt för en gångs skull gavs lång 
framförhållning, rejäl budget och bra praktiska förutsättningar.  
 
Betydelsen för den halländska folkbildningen är svår att bedöma. För studieförbunden gav det 
inte någon ökning i kvantitet. Alla de olika grupper som bedriver verksamheten inom 
studieförbundens ramar gjorde det i något större omfattning men skillnaden låg mer i innehåll 
än kvantitet. Däremot har Vågspel säkert inneburit nya idéer och stärkt självförtroende hos 
studieförbundens grupper av kulturutövare. Katrinebergs folkhögskola fick ett tillfälle att vara 
med och visa sig, men betydelsen för dem ska inte överskattas. För biblioteket blev det ännu 
ett tillfälle att visa upp sina goda möjligheter som den nya byggnaden burit med sig. 
Länsmuseet fick en skjuts på Svea Larsson Art Space och miljön kring, och kunnandet i, 
museet visades upp. Vågspel var Halmstadbornas fest. För den halländska folkbildningen 
hittar vi nog betydelsen i det ökade självförtroende och den ökade respekt det innebär att 
bildningsförbundet lyckats arrangera festen och i det faktum att väldigt många hallänningar 
nu har mer erfarenhet av samarbete mellan professionella kulturarbetare och duktiga 
amatörer. 
 
Om man slutligen återkopplar till Vågspels avtal med Halmstad 700 AB kan man säga att 
projektet levde upp till sitt mål med att vara ett födelsedagskalas med något för alla. Vågspel 
gav invånarna en fördjupad känsla för sin stad, en stolthet och en glädje över att bo i just 
Halmstad. 
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Ekonomisk redovisning 
 
 
Intäkter  
Intäkter från Halmstad 700 AB 5 438 317 kr
Statligt anslag löner 789 445 kr
Region Halland 470 000 kr
Övriga intäkter 53 754 kr
Summa intäkter 6 751 516 kr
  

Kostnader  
Varor o material 218 262 kr
Inköpta tjänster 514 434 kr
Lokalhyror 39 445 kr
Frakter o transporter 62 161 kr
Tele o data 116 691 kr
Annonser 2 530 kr
Försäkringar 9 771 kr
Personalkostnader 4 558 456 kr
Övriga kostnader 77 885 kr
Summa kostnader 5 599 635 kr
  

Resultat 1 151 881 kr
  
  
Återbetalas till Halmstad 700 AB 1 151 881 kr
 
Enligt avtalet med Halmstad 700 AB disponerade Hallands bildningsförbund 8 000 000 
kronor till Vågspel. Hallands bildningsförbund har rekvirerat pengar löpande från Halmstad 
700 AB. En stor del av kostnaderna för Vågspel har fakturerats direkt till Halmstad 700 AB. 
Det har handlat om inköp av varor och tjänster.  
 
De inventarier som köpts in under Vågspel är Halmstad 700 ABs egendom. Kostnaderna för 
inköp är medräknade men restvärden på inventarierna är inte medräknade i det belopp som 
återbetalas. 
 
Sammantaget är vår bedömning att det vi åtagit oss i avtalet med Halmstad 700 AB har blivit 
ungefär 300 000 kronor billigare än de 8 000 000 kronor som avtalet medger. 
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Funderingar inför framtiden 
 
Utifrån Vågspels erfarenheter kommer en halländsk lathund för stora arrangemang att jobbas 
fram. En praktisk manual som gör att man inte behöver göra om samma misstag och gå i 
samma fällor som vi gjort under Vågspel. Manualen hjälper till att hitta rätt person för rätt 
fråga. En lista med nyttiga kontakter inom vissa givna områden, som man vet kommer att 
behövas kontaktas, bör även finnas med.  
Nedan presenteras i punktform lärdomar som framför allt projektets stationsansvariga lyft 
fram. 

Organisation 
• Att ha en tillståndssamordnare bör upprepas vid liknande arrangemang. Rollen 

borde ha varit tydligare och tillsatt i ett något tidigare skede. Kanske skall denna roll 
läggas på ställföreträdande projektledaren? Detta för att ha en överblick över 
organisationen och alla aktiviteter? Ansvarsområdet bör klargöras, vad som förväntas 
av honom/henne samt vilka befogenheter man har och vad man kan kräva av de olika 
tillståndssökarna som man hjälper i projektet. Att denna person större delen av 
planeringsstadiet fysiskt befunnit sig mer på Kajskjulet hade varit önskvärt. Detta för 
det sociala att lära känna varandra men även för att lösa inledande knutar som man 
själv sedan kan gå vidare med. Vågspels tillståndssamordnare Kristofer Brander pratar 
även om vikten av att etablera en sambandscentral som fungerar som ett hjärta under 
arrangemanget. Samt att det skrivs en händelsedagbok.  

 
• Även små sponsorer är bra. I Vågspel upplevde vi att vi hade kunnat få in 

sammantaget stora värden genom att använda oss av små sponsorer. Nu föll detta på 
grund av trycket på Halmstad 700 AB att få in stora sponsorpengar för hela året, av 
vilket Vågspel var en del. Samordningen av sponsorkontakter hos Halmstad 700 AB 
gav troligen ett bättre utfall för bolaget, sett över hela året. Men för Vågspel innebar 
det många missade kronor i sponsorintäkter. 

 
• Tänk noga igenom sponsorarrangemangen. Under Vågspel arrangerades 

sponsormiddagar på Slottet vilket fick till följd att verksamheten för allmänheten där 
stympades och dessutom var många av deltagarna på sponsormiddagarna väl 
förfriskade när de senare på kvällen anlände till Panta Rei, vilket skapade några 
oroliga situationer. 

 
• Var tidig med att knyta kontakter med kommunens tekniska kontor. Där finns 

erfarenhet och vana att hantera det mesta av teknisk art. Och ju tidigare de får vara i 
planeringen desto lättare är det att lösa eventuella problem. 

 
• Ju tidigare en blåsljusgrupp med representanter ifrån ambulansen, sjukhuset, SOS-

alarm, Polisen, Livräddarna och kommunens säkerhetskoordinator kommer till stånd 
desto bättre. Säkerhetsaspekterna är vitala vid större arrangemang och ju senare dessa 
tas med i beräkningen desto svårare blir det att lösa praktiskt. 
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Arbetssätt 
• Tänk noga igenom var det ska finnas alkoholservering, i vissa sammanhang passar 

det bra i andra inte. Serveringar finns det gott om i Halmstad och genom att noga 
planera och placera alkoholserveringarna kring arrangemangen fick vi ett mycket 
trevligare umgänge mellan besökarna. Barnfamiljer syntes nu i en omfattning som inte 
hade varit fallet om öltälten stått som spön i backen. 

 
• Prioritera tiden, vad man skall lägga tid och kraft på. Alltså, tidigt formulera vad man 

vill uppnå innan man ger sig i kast att försöka att förverkliga det. Och när någonting 
inte fungerar, veta när det är dags att släppa och gå vidare med en annan bättre 
lösning. Om inte heller den fungerar, inte vara rädd att släppa det helt. Alltså, anamma 
en slags prestigelös ”kill-your-darling-inställning”. I detta ligger det även 
problematik i att det kan vara projektledningen som är den drivande i idén, än 
viktigare är det då att stå på sig.  

 
• En tydlig genomgång och vad man kan kräva av varje anställd i arbetsbörda och 

ansvarsområde. Vågspel var ett projekt där merparten av de anställda kom från 
någon arbetsmarknadsåtgärd. Kompetensen och erfarenheten var alltså minst sagt 
brokig.  

 
• Flera ur Vågspels organisation pratar om betydelsen att dokumentera under 

förberedelserna. Vad som bestämdes, vad som lovades etc? Stationsföreståndarna 
pratar om bekymmer som uppkom under Vågspel när det blev diskussion kring vad 
som hade bestämts. Var någonstans ansvaret låg etc. Alltså, spara all mail-
korrenspondans och ta tid att sammanfatta möten och telefonsamtal. Om det går, 
skicka gärna bekräftelser till motparten angående de viktigaste frågorna.  
 

• Den interna kommunikationen måste vara tydlig. Efter konferensen i Höglekardalen 
hölls måndagsmöte, var vecka, för alla i projektet. Dessutom hölls varje vecka 
genomgång mellan stationsföreståndare och projektledning. Detta till trots fanns 
önskemål från en del att ha mer möten. Vår erfarenhet är att det inte går att 
tillfredsställa alla inblandades informationsbehov. Samtidigt är det viktigt att ge alla 
möjlighet att kunna se hela bilden av projektet.  

 
• Information till besökare är svårt men oerhört viktigt. För att det ska bli möjligt att 

ge bra och sammanhållen information måste fullständigt program vara klart i god tid 
före arrangemangets start. I Vågspel var vi för sena och informationsarbetet blev 
lidande. Minst två veckor före måste program vara spikat och helst tryckt. Vi gjorde 
också lärdomen att informationsblad/program bör vara heltäckande. Även om 
arrangemanget är stort och komplext behövs en sammanhållen information. 
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Ideella partners 
• En tidig kontakt med de föreningar eller organisationer som ska medverka är nästan 

nödvändig. Helst ska de medverkan föreningarnas företrädare vara med på idéstadiet 
för att skapa känsla av gemensam mobilisering inför projektet. 

 
• För de ideella organisationerna är medial uppmärksamhet av stor betydelse. De vill 

och behöver synas! Detta bör vara ett genomgående tema i arrangörens 
mediakontakter. 

 

Saker som kan göras fler gånger 
• Medeltidsbyn kan bli ett spännande inslag i Halmstads offentliga miljö. Föreningen 

Primus Vicus har bildats av personer som arbetat med byn under projektet. Därigenom 
finns ett ideellt intresse att bygga på. Byn lämpar sig utmärkt som miljö för skolors 
pedagogiska arbete kring historia. Vi har också en plats att hålla medeltidsmarknad 
och för företag och organisationer är det en utmärkt miljö att hålla personalträffar och 
andra arrangemang där man vill bjuda något ovanligt och lite spännande. 

 
• Svea Larsson Art Space erbjöd konst, happenings och underhållning under hela 

sommaren. Det visade sig vara ett lyckat koncept med att, i brist på handling från 
Halmstad kommun, göra en konsthall under bar himmel. Länsmuseet Halmstad äger 
naturligtvis frågan och i ett samarbete med andra kulturformer skulle det kunna bli 
återkommande mycket inspirerande inslag i Halmstads sommarmiljö. 

 
• Världen i Halmstad engagerade väldigt många Halmstadbor och Kapsylparken 

formligen sjöd av människor och aktiviteter. Det skulle mycket väl fungera som 
självständigt regelbundet återkommande arrangemang. 

 
• Om Panta Rei har det sagt att det inte går att göra om. Vi tror att det är fullt möjligt. 

Föreställningarna under Vågspel var unika men det manus och den musik som 
arbetades fram går det mycket väl att bearbeta för nya uppsättningar. Det är dock 
ingen liten affär. Eftersom en sådan föreställning bygger på ett stort antal 
medverkande behövs det gott om tid till förberedelser. 

 
• Paddan blev en publik succé. I samband med andra arrangemang tror vi att en Padda 

kan vara ett mycket uppskattat inslag. 
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Platser och offentliga rum som kan användas mer 
En tydlig erfarenhet är att det finns många platser i staden som kan användas till 
arrangemang. Man kan upptäcka sin stad många gånger, nya perspektiv på stadsmiljön kan 
växa fram genom att platser får ett nytt ansikte under en begränsad tid. 

• Övraby kyrkoruin är en plats som sällan används men som vi upptäckte fungerade 
alldeles utmärkt för kulturarrangemang av mindre och lugnare karaktär. 

 
• Norre Katts Park används ofta och till olika arrangemang. Vid Rotundan finns en 

liten scen som VTSTU använder sommartid när de med stöd från Kulturnämnden 
driver kulturcafé. Den dansbana med liten scen som byggdes upp vid 
trefaldighetsallén fungerade utmärkt som pendang till Rotundan. Det finns även goda 
möjligheter att använda Bastionen redan innan kommunen blir färdig med den 
planerade renoveringen/ombyggnaden. Genom att röja upp platsen går det mycket väl 
att ha såväl servering som arrangemang där. 

 
• Kajskjulet med sin placering kan fylla en funktion året runt i Halmstads kulturliv. 

Inomhus kan det med fördel användas för enklare sceniska framträdanden och andra 
arrangemang där kostnaden behöver hållas nere. Med sina utrymmen kring skjulet är 
det ett givet nav för Marinfestivalen men även andra arrangemang där hyggliga ytor 
för utställartält eller liknande behövs. 

 
• Hamnens stora scen fungerade utmärkt för Panta Rei och kan säkert användas till 

andra utomhusarrangemang som kräver stor scen. Det finns också plats att bygga en 
läktare som rymmer 3 000 personer. Problemet är att det stör hamnens verksamhet, så 
en tidig kontakt är absolut nödvändig. 

 
• Picassoparken fick Halmstadborna hjälp av sina studenter att upptäcka. Den tidigare 

tomma ytan är numera, sommartid, fylld av människor. Gräsytorna lämpar sig utmärkt 
för olika former av arrangemang. 

 
• Parken runt Länsmuséet erbjuder goda möjligheter att skapa ett rum under bar 

himmel. Svea Larsson Art Space har vi förhoppningsvis inte sett för sista gången. Men 
vi ser många andra möjligheter att nyttja detta utrymme för samarrangemang med 
Länsmuséet i Halmstad. 
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Bilagor 
Föreningslivet: Mattias Larsson Kapsylparken 
 
Mattias Larsson, stationsansvarig på den mångkulturella stationen Kapsylparken, var den i 
Vågspel som jobbade närmst Halmstads föreningsliv. För att skapa delaktighet för framför allt 
invandrargrupperna så är just föreningslivet ett bra sätt att börja på. Och igenom föreningar 
som inte finns med på Halmstad Kommuns föreningslista kunde man potentiellt också nå ut 
till föreningar som då inte var registrerade. En annan fördel var att man även kunde få med sig 
fler föreningar genom att trycka på deras möjligheter att få visa upp sig och sin kultur. Här 
syftar Mattias såklart primärt på invandrarföreningarna och deras möjlighet till PR, istället för 
ersättning som aldrig var aktuellt. 
 
En klar fördel är att man tidigt fastslår en ansvarig och kontaktperson för respektive förening. 
Och att all information sedan går igenom denna person. Det är dock en stor chans att 
kommunikationen ändå ”haltar” eftersom alltför många ansvariga var/är för dåliga att höra av 
sig. Därför är det betydelsefullt med uppföljningar, avstämningar och att man dokumenterar 
beslut etc. Med tanke på att alla inte har tillgång till mail är det även vikigt att bestämma en 
kommunikationsform som fungerar bäst för just den kontakten.  
 
Informationen kring det skarpa läget, det vill säga i detta fall, Vågspelsdagarna, kunde inte 
vara tydlig eller klar nog. Mattias utarbetade en lång lista på vad som skulle vara med på 
förmötet samt andra praktiska detaljer. Detta för att minska antalet tidsödande detaljfrågor 
under den sista intensiva perioden. Han tryckte även på vikten att de uppträdande skulle göra 
dubbla kopior av sådan musik som skulle spelas upp via CD samt att de överlämnade en kopia 
med all information låtar, ordning etc på ett av de avslutande mötena innan Vågspel samt att 
ta med dubbla kopior till uppträdet. Något som visade sig vara stor nytta då bara ett av de 38 
framträdande hade strul med låtordningen. Dock var ju alla dessa inte förinspelade, utan det 
fanns även ”liveframträdanden”.  
 
Mattias poängterar även betydelsen att ha skinn på näsan under resans gång, detta då mycket 
av förutsättningarna utvecklas och därmed många gånger ändras. Det är många viljor att 
bemöta och när det gäller att presentera negativa besked gäller det att vara förberedd och hela 
tiden vara tydlig kring vad man kan lova och inte lova.  
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Vågspel i Media 
 
Samarbetet i Marknadsföringsgruppen mellan Vågspel (Maria Andrén, Dick Holst och 
Michael Svensson) och Halmstad 700 (Ann Johansson/Åsa Elofsson) fungerade bra. Möten 
hölls kontinuerligt från januari 2007 och framåt. Bland annat fungerade samverkan i utskicket 
Hjärteslaget på ett bra vis där Dick Holst (illustration) och Michael Svensson (text) 
tillsammans med Textmedia (Lars Andersson) smidigt och tidssparande jobbade fram ett 
”matigt” informationsblad, som i många avseenden var bättre än det officiella programbladet 
som inte riktigt fyllde sitt syfte.  
 
Pressmeddelandena som skrevs mellan Vågspel (Michael Svensson)/Halmstad 700 (Ann 
Johansson/Åsa Elofsson) gav ändå önskad effekt i framför allt Hallandsposten. Medeltidsbyn 
under uppbyggnaden där P4 och Hallandsposten gjorde återkommande besök under byggets 
gång och sedan under den pedagogiska verksamheten. Även pressreleaser som skickades ut 
på egna initiativ renderade uppmärksamhet. Björn Linds om Paddans ankomst och Martin 
Odd om Panta Rei (även om denna uppfattades som alltför oengagerad baserad på vad som 
faktiskt målades upp ”Halmstads största teaterföreställning på 700 år”). Just denna artikel 
genererade extra artiklar om körledaren Christina Agnsvik och Isuldur Banes Mats Johansson.  
 
Det var Halmstad 700 som styrde över händelserna i Marknadsföringsgruppen och viss kritik 
har framförts att Vågspel inte fick den uppmärksamheten som behövdes. Att 
kommunikationen inte fungerade bra nog kan exemplifieras med att Halmstad 700 skickade ut 
inbjudan till Pressträff till Panta Rei:s repetition två veckor innan Vågspel. Huruvida 
projektledningen faktiskt blivit varse detta är oklart. Detta är även ett tydligt tecken på att 
Panta Rei behövt en specifik producent/medieansvarig som tagit om detta. Med facit i hand 
kunde mer krut lagts på annonser om Panta Rei, detta då biljettförsäljningen inte kom igång 
som man hoppats. Angående biljettförsäljningen bör det dock påpekas att det endast var 
torsdagens föreställning som inte var slutsåld. I en perfekt värld kunde man ha haft 
generalrepetition någon kväll innan Vågspel med inbjudna gäster samt media. Men 
produktionen var klar så sent att detta inte var aktuellt. Björn Linds medverkan i ett av de sista 
mötena gav just då den nödvändiga tyngden åt att fokuset skulle ligga mer på Vågspel, och 
inte hela 700-årsfirandet.  
 
Artiklarna i Hallandsposten och Hallands Nyheter var genomgående positiva till Vågspel. 
Vilket innefattar såväl före, under som efter Vågspel. Dock går det inte att komma undan att 
vissa stationer inte alls fick den mediala uppmärksamhet som de förtjänade. Slottet och 
Kapsylparken är två stationer som borde ha renderat uppmärksamhet. Något som har påtalats. 
Mötet med Hallandspostens Per Kågström i mars gav dock inte det resultat som flertalet av 
Vågspels stationsföreståndare hade hoppats på; att Hallandsposten  skulle skriva en artikel per 
station. Istället ville han av övergripande producent Maria Andrén få en lista per vecka vad 
som händer, något som hade givit HP möjlighet att själva välja. Hur denna kommunikation 
samt huruvida en ”händelselista” lämnades varje vecka framgår inte.   
 
Den stora pressträffen inför Vågspel var välbesökt på Slottets Borggård. Såväl lokala medier 
som Helsingborgs Dagblad dök upp. Dock var kanske inte just Hallandspostens vinkel den 
som Vågspel strävade efter med denna träff. Detta då de valde att fokusera på Halmstad 700 
ABs informatör, Ann Johansson. Återigen ett tecken på att man bara kan styra media så 
mycket.  
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Publikenkät, Michael Svensson 
Vågspel Publiken  Sida 1 av 1 
   
  
Antal besvarade enkäter: 626  

    

1 Svaret lämnades...  
  
Grundinformation 

  Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Torsdag 31 maj  364 58.1
2 Fredag 1 juni  192 30.7
3 Lördag 2 juni  16 2.6
4 Söndag 3 juni  20 3.2
5 Svarsuppgift saknas  34 5.4
  Total: 626 100.0
Antal obesvarade: 0  

  

  

Frekvenstabell 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

Kumulerat 
antal svar

Kumulerad 
fördelning 

% 
Torsdag 31 maj 364 58.1 364 58.1
Fredag 1 juni 192 30.7 556 88.8
Lördag 2 juni 16 2.6 572 91.4
Söndag 3 juni 20 3.2 592 94.6
Svarsuppgift saknas 34 5.4 626 100.0
Total: 626 100.0 626 100.0
Antal obesvarade: 0  
  

  

Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

1.67 1.06 1.00 1.00 2.00  
 
Detta visar på enkätens största problem. Att merparten av svaren gavs på torsdagen 31/5, 
alltså första dagen och flera av dem tidigt på eftermiddagen när Vågspel just börjat. Något 
som gör att de flesta inte har hunnit se hela Vågspel. Tyvärr gör detta att svaren på några av 
de kommande frågorna tappar betydelse. 
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2 Den svarande är ....  
  
Grundinformation 

  Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Man  239 38.2
2 Kvinna  387 61.8
  Total: 626 100.0
Antal obesvarade: 0  

 
  

  

Frekvenstabell 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

Kumulerat 
antal svar

Kumulerad 
fördelning 

% 
Man 239 38.2 239 38.2
Kvinna 387 61.8 626 100.0
Total: 626 100.0 626 100.0
Antal obesvarade: 0  
  

  

Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

1.62 0.49 2.00 1.00 2.00  
 
Det hade såklart varit bättre med en någon jämnare fördelning mellan könen. Att det är mest 
kvinnor som svarat kan ju både att ha att göra med att det är mest kvinnor som är tillfrågade. 
Men det kan även vara så att det är många män/pojkar som inte velat ställa upp i enkäten. 
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3 Den svarandes ålder är...  
  
Grundinformation 

  Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 < 15 år  61 9.7
2 16-25  245 39.1
3 26- 45  117 18.7
4 46-65  127 20.3
5 > 66 år  76 12.1
  Total: 626 100.0
Antal obesvarade: 0  

 
  

  

Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

2.86 1.21 3.00 2.00 4.00 
 

  

 
Huruvida det stämmer att nästan 4/10 av Vågspelsbesökarna var emellan 16-25 år är kanske 
inte helt sanningsenligt. Däremot var ungdomarna som ställde frågorna och skötte enkäten i 
denna ålder, och att man ställer fler frågor till jämnåriga är logiskt.  
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4 Var kommer du ifrån  
  
Grundinformation 

  Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Halmstad  438 70.0

2 Annan kommun i 
Halland  83 13.3

3 Annan kommun i 
Sverige  77 12.3

4 Utlandet  28 4.5
  Total: 626 100.0
Antal obesvarade: 0  

 
  

  

Frekvenstabell 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

Kumulerat 
antal svar

Kumulerad 
fördelning 

% 
Halmstad 438 70.0 438 70.0
Annan kommun i Halland 83 13.3 521 83.2
Annan kommun i Sverige 77 12.3 598 95.5
Utlandet 28 4.5 626 100.0
Total: 626 100.0 626 100.0
Antal obesvarade: 0  
  

  

Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

1.51 0.87 1.00 1.00 2.00 
 

 
Att 7/10 av de tillfrågade kommer från Halmstad är en logisk siffra. En siffra som troligtvis 
varit mindre ju närmare juli månad Vågspel legat. Positivt med siffran är ju att Vågspel skulle 
vara för och med Halmstadborna primärt.  
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5 Vad tycker du om innehållet i Vågspel så långt du har sett nu  
  
Grundinformation 

  Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Utmärkt  150 24.0
2 Bra  225 35.9
3 Godkänt  94 15.0
4 Kunde ha varit bättre  65 10.4
5 Vet ej  92 14.7
  Total: 626 100.0
Antal obesvarade: 0  

 
  

  

Frekvenstabell 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

Kumulerat 
antal svar

Kumulerad 
fördelning 

% 
Utmärkt 150 24.0 150 24.0
Bra 225 35.9 375 59.9
Godkänt 94 15.0 469 74.9
Kunde ha varit bättre 65 10.4 534 85.3
Vet ej 92 14.7 626 100.0
Total: 626 100.0 626 100.0
Antal obesvarade: 0  
  

  

Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

2.56 1.35 2.00 2.00 4.00  
 
De svar som lämnades på denna fråga tidigt på torsdagen är i princip värdelösa. Eftersom de 
står för en så stor andel av svaren vill vi inte dra några slutsatser av svaren.  
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6 Det är Halmstads kommun som betalar festen, men vet du vem som arrangerar Vågspel 
  
Grundinformation 

  Svarsalternativ Antal 
svar 

Fördelning 
% 

1 Länsstyrelsen Halland  75 12.0

2 Hallands 
Bildningsförbund  157 25.1

3 Landstinget Halland  48 7.7
4 Hallandsposten  22 3.5
5 Vet ej  324 51.8
  Total: 626 100.0
Antal obesvarade: 0  

 
  

  

Frekvenstabell 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

Kumulerat 
antal svar

Kumulerad 
fördelning 

% 
Länsstyrelsen Halland 75 12.0 75 12.0
Hallands Bildningsförbund 157 25.1 232 37.1
Landstinget Halland 48 7.7 280 44.7
Hallandsposten 22 3.5 302 48.2
Vet ej 324 51.8 626 100.0
Total: 626 100.0 626 100.0
Antal obesvarade: 0  
  

  

Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

3.58 1.58 5.00 2.00 5.00  
 
Att endast en fjärdedel visste att det är Hallands Bildningsförbund som arrangerar festen har 
självklart att göra med uppmärksamheten och exponeringen av Hallands Bildningsförbunds 
tillsammans med Vågspel att göra. Att Länsstyrelsen, Landstinget och Hallandsposten 
renderande sammantaget cirka en femtedel av svaren har nog mer att göra att de svarande 
ville ge ett svar istället för att medge att de inte visste. Det är för övrigt ”tur” att Halmstad 700 
AB inte stod som ett alternativ för dem hade troligtvis i så fall fått merparten av svaren. 
 
 
 
7 Är det något särskilt du tycker är bra i Vågspel  

De svar som lämnades på denna fråga tidigt på torsdagen är i princip värdelösa. Eftersom de 
står för en så stor andel av svaren vill vi inte dra några slutsatser av svaren.  
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8 Är det något omkring arrangemanget som skulle kunna ha gjorts bättre eller annorlunda 
De svar som lämnades på denna fråga tidigt på torsdagen är i princip värdelösa. Eftersom de 
står för en så stor andel av svaren vill vi inte dra några slutsatser av svaren.  
 
9 Hur fick du information om Vågspel  
  
Grundinformation 

  Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

1 Svarsuppgift saknas  14 2.2
2 Skolan  209 33.4
3 Tidningen  306 48.9
4 Infofolder  74 11.8
5 Halmstads hemsida  56 8.9
6 Annonspelare  31 5.0
7 Var på stan i alla fall  50 8.0
8 Övrig Media  59 9.4
9 Övrigt  75 12.0  

  

  

Frekvenstabell 

Svarsalternativ Antal svar Fördelning 
% 

Kumulerat 
antal svar

Kumulerad 
fördelning 

% 
Svarsuppgift saknas 14 2.2 14 2.2
Skolan 209 33.4 223 35.6
Tidningen 306 48.9 529 84.5
Infofolder 74 11.8 603 96.3
Halmstads hemsida 56 8.9 659 105.3
Annonspelare 31 5.0 690 110.2
Var på stan i alla fall 50 8.0 740 118.2
Övrig Media 59 9.4 799 127.6
Övrigt 75 12.0 874 139.6 
  

  

Medelvärde  

Medelvärde Std.avvikelse Median Undre kvartil Övre kvartil 

4.13 2.32 3.00 2.00 5.00  
 
Att tidningen blev den stora informationskällan inför Vågspel, visar på vikten av 
marknadsföring och vikten av pressmeddelande etc. Att skolan även den fick många svar var 
att merparten av dem som svarade i enkäten är i skolåldern och att projektet i alla fall hyfsat 
nådde ut till och lyckades engagera skolorna.  
 
10 Övriga synpunkter  

För få och spridda kommentarer för att få ut något av det. 
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Utdrag ur Gästboken  
(Här följer en oredigerad lista på kommentarer från kommunens elektroniska gästbok. Av 
svaren framgår mycket tydligt att det var många som kände sig nöjda med Vågspel.) 
 
Tack för en trevlig tillställning och marknad Magmar Naturprodukter Skivarp, skåne 
Grattis till Er. Ni har gjort ett fantastiskt arbete. Det var verkligen proffsigt.. 
 
Annika.Y.Ohlson Halmstad 
Ett fantastiskt firande på alla sätt. Kronan på verket var "panta rei"! Hur översätter man 
"outstanding"? För det var vad det var! 
 
Pia Nilsson halmstad 
Grattis Halmstad 
Ni har gjort ett fantastiskt jobb med firandet. 
Kul med all uppmärksamhet. 
Grattis 
 
Hans-Olof Bengtsson Ängelholm 
Hjärtat har alltid klappat för Halmstad, inte minst efter utflyttning från sta'n 1963. Upplevde 
tillsammans med min sambo festligheterna vid flera tillfällen både före och under 
månadsskiftet maj-juni. 
Vi är båda MYCKET imponerade över allt gediget arbete som lagts ner för att genomföra 
700-årsfesten.  
GRATTIS! 
Det är med ännu större glädje man är ambassadör för Halmstad i år än vanligt. 
 
Leif Carlsson | Halmstad 
fortsätt att fira fler gånger 
 
Camilla, Halmstad 
Hej! Panta Rei - det bästa jag har sett av Martin Odd och Björn Holmgren. Jag skrattade och 
grät om vartannat. Som att medverka i en levande historielektion. Underbart! Mats Johansson, 
fantastisk musik och er entré i hamnmaskinerna och att ni hade hamnarbetarkläder. Lysande! 
Nu är jag förstås ett stort fan av IB också, men musiken var kanonhärlig! Spännande, 
medryckande, passionerad... Övraby med regissör Ulf Andersson, skådespelare, Stureskolan 
och eldjonglörer. Finstämt. Underbart vackert och intressant att få ta del av Petrus Darcias liv 
för 700 år sedan. Irma Schultz gästspel... hon var ljuvlig. Mänsklig värme strålade från scenen 
och värmde oss i den lite blåsiga o kyliga kvällen. Kamil A - vilken fantastisk och rolig 
konstutställning! Folk strosade omkring och njöt av finurliga skulpturer och tog sig en paus i 
det gröna. Koi Nin, underbar jazz av unga tjejer. Fantastiskt duktiga. Jag njöt i fulla drag 
under hela jubileet. Jag är stolt över Halmstad, och alla som gjorde detta möjligt. Både i 
beslutande position och alla engagerade medarbetare under jubileet. TACK! 
 
Rune Forsén, Laholm 
Tack för en jättefin födelsedagsfest!  
Hoppas Laholm kan göra om detta med en 800-årsfest 2013! 
Det finns ju duktigt folk i Halland (alla 08-or som är här på sommaren håller säkert med)! 
Vi ses igen 2013 i Laholm!!! 
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My Green, Ängelholm 
Tack alla underbara människor som har varit med och utformat Halmstad 700 år, speciellt 
vågspelsdagarna. jag har inte upplevt något så underbart på mycket länge! Det absolut bästa 
är ju helt klart Panta Rei och ååå, vad jag är glad att ni satte ihop den föreställningen! 
 
Robert Gunnarsson, Halmstad 
Jag har bott i många andra städer men ingen som Halmstad där jag är född, flyttade ifrån 
Halmstad och kom tillbaka till 1996 efter 18 år i Uppsala och senare Anderstorp i Småland. 
Ett värdigare firande av Halmstad denna svensk/danska stad kunde inte ha gjorts. Ett stort 
tack till alla er som arbetat med jubileet. Var stolta över HBK, DROTT, och alla eldsjälar i 
idrotten och lag som gör deras framgångar möjliga. Gläds också över sandstränderna och 
havet. Hurra för Halmstad! 
 
Stig & Gunvor, Halmstad 
Vi flyttade till stan för bara tre år sedan men vi känner oss verkligen som halmstadbor. Med 
Vågspel och Panta Rei lärde vi oss känna stan på ett helt nytt sätt. Halmstad är det vackraste 
som finns och gud vilket fint och värdigt firande ni bjöd oss på! 
 
Lucia Quinteros, Halmstad 
Gratis Halmstad; 
Jag tycker att vi ska fortsätta att jobba med de olika kulturer vi har i Halmstad. 
Biblioteket ska vara en kultur centrum till olika kulturer. Olika program ska visas under resten 
av året och att det ska skrivas i tidningarna m. m. 
 
Roselil, Lindome 
Grattis Halmstad! Hade glädjen att deltaga i erat firande lördagen 3 juni och det var trevligt. 
Speciellt Panta Rei. Vilken underbar föreställning! Det var väl värt resan ifrån Göteborg, så 
jag vill tacka alla medverkande i föreställningen.  
 
Maria, Halmstad 
Jag tyckte att målningarna vid Nissan var roliga att titta på min syster var där och målade , sen 
tyckte jag också att medeltidsbyn var rolig där fanns mycket att kolla på jag köpte lite saker 
där också;) 
 
Kristina Brink, Halmstad 
GRATTIS Halmstad, Björn och Martin! Bättre sent än aldrig: -Tack för ett fantastiskt 
vågspel. Det var jättefint överallt som jag hann med att besöka och alla dessa glada, nöjda 
halmstadbor som man mötte varthän man än gick. Härligt! Samtidigt vill jag tacka för att jag 
fick chansen att vara med i Panta Rei. Det var en härlig, (men jobbig) ny upplevelse att delta i 
detta spektakel, som blev så otroligt uppskattat. Häftigt att åtminstone en gång i sitt liv få 
uppleva att 3000 personer står upp och applåderar och jublar i finalen efter något som man 
själv har deltagit i. Det var en helt ny känsla och glädjetårsfylld erfarenhet. Idag är jag 
jättestolt för att vara född och leva i denna Västkustens Pärla, Halmstad. Samtidigt vill jag 
också tacka för den jättetrevliga efterfesten för Vågspel/Panta Rei-deltagarna i Medeltidsbyn 
(5/6). Nu längtar jag bara efter Marinfestivalen och att Ostindiefararen Götheborg ska komma 
hit. Hälsningar och önskningar med hopp om en fortsatt underbar sommar med mycket sol, 
bad, sång och glädje.  
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Gunnel Högberg, Halmstad 
Tack för den fina festen 31/5 --3/6. Som infödd Halmstadbo har jag aldrig varit med om något 
så fantastiskt och roligt. Jag har alltid älskat Halmstad, men känner nu ännu mer stolthet över 
att vara Halmstadbo. Önskar att det kunde vara så mycket folk oftare på stan, tänk vad det 
skull minska med våld och skadegörelse. Tack än en gång till alla er som arbetat med 
Halmstad 700 år. Hoppas på fina dagar även på Marinfestivalen och Solhem Cup. 
 
Bengt-Olof Petersson, Slättåkra 
Panta Rei – allting flyter– med dig. Men nu är festen över, och människorna har gått hem till 
sitt. Över Nissans vatten tycks musiken ändå finnas kvar och sväva fritt, i stillsam vacker 
sommarkväll. Nu sitter jag här och funderar och begrundar, - full av beundran - för dem som 
gjorde detta möjligt att få uppleva. Kan just undra – när ska nästa fest stunda (redan ikväll)? 
Panta Rei – allting flöt – visst var det fantastiskt, säj! Stort TACK till Björn Holmgren, Martin 
Odd och Mats Johansson. 
 
Marie, Halmstad 
Lite sent med en kommentar kanske. Ville bara tacka för fyra härliga dagar. Önska bara att 
jag fått biljett till Panta Rei. Men man kanske kan hoppas på något liknande framöver 
eftersom de är så många som ville se den men inte fick chansen. Norrekatts park var det 
mysigaste som funnits i Halmstad på länge. Att stå i den underbara "folkparks" miljön o 
lyssna på 50 o 60/tals musik. Tack än en gång alla berörda. 
 
Jonas, Halmstad 
Jag jobbade mest under vågspel tyvärr men blev super glad när jag hittade Stureskolans foto 
och filmer på webben från helgen med stort H. Proffsigt gjort av er tjejer och killar. 
 
Catharina, Oskarström 
Vilket kalas det blev....Trevligt och familjevänligt, även på kvällarna. Så ska man kunna vara 
tillsammans över generationsgränserna. Medeltidsbyn var en riktig hit och vi hoppas den får 
finnas kvar. Det är bara synd att man missade tex. paddan och panta Rei pga andra 
omständigheter som man inte själv rår för........Hoppas på att dessa kan återkomma..Norre 
katts park på kvällen var "som en gammaldags folkpark". En levande park. Och tack för alla 
soptunnor som var placerade överallt. Det gjorde att staden var renare än efter en vanlig helg.. 
Hipp hipp hurra för Halmstad. 
 
Joppi Köhalmi, Halmstad 
Vilken folkfest ! Medeltidsbyn och alla människor i kläder från olika tidsepoker som gick och 
red omkring i stan var den största behållningen. Toppen och bra fixat, alla in blandade. 
 
Stina, Halmstad 
Björn och Martin har gjort det igen. En helt otrolig, proffsig, oförglömlig 
fantastisk.........föreställning. Hoppas att det skulle vara möjligt att uppföra den igen....på 
Marinfestivalen kanske......Musiken av Mats Johansson, kanon........ 
 
Vi på Puls, Halmstad 
Tack Martin och Björn för att ni förverkligade de drömmar vi inte visste att vi hade. 
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Helen Johansson, Helen Johansson 
Glädjefnatt grep tag i mig när jag satt på läktaren i hamnen och var ett med historien om 
Halmstad. ALLT HÄNDE !! Otrolig och helt fantastiskt sammansatt föreställning med många 
häftiga överraskningsmoment. Det hände saker överallt!! En klar kanonföreställning. TACK 
TACK TACK! 
 
Körmedlem, Halmstad 
Jag känner mig oerhört privilegierad över att få ha varit med om ett musikaliskt uruppförande. 
TACK LEIF ISEBRING OCH MATS JOHANSSON för detta. Vaknar varje morgon med en 
av era sånger i huvudet. Oförglömligt. Hur stor är chansen att man får vara med om detta. 
 
Bodil, Halmstad 
Vilken underbar helg,roligt att se så mycket folk ute på stan. Alla var glada och njöt för det 
fanns något för alla smaker.Panta rei kommer vi att ha med oss länge ! Tack alla som jobbat 
så mycket för att 700 årsdagen skulle bli minnesvärd.  
 
Körmedlem Panta Rei,  
Synd om alla som inte fick eller ville se Panta Rei! Tack Kristina för all Din entusiasm och 
tålamod med oss i kören och Tack till Odd och Björn! Alla har Ni på var sitt sätt slitit! Och ... 
tack för den trevliga festen i tisdag kväll i Medeltidsbyn! 
 
Stig & Lisbeth, Halmstad 
Stort tack och många rosor till alla, som arbetat med Vågspel! Vi är väldigt imponerade av 
detta firande. Det var så välorganiserat och trevligt på alla sätt. Vi hade gäster i helgen och det 
var med stolthet, som vi visade dem vår stad. Panta Rei var ju så fantastiskt!!! Båtparaden in i 
hamnen, medeltidsbyn, åktur med Paddan, strosande i folkvimlet i de olika parkerna med 
musik, dans m.m Ja, måtte vi ta vara på Nissan och antingen leda om trafiken på annat sätt 
eller att bygga en tunnel!!! Nu ser vi fram emot Marinfestivalen! Tack från mycket nöjda 
Halmstadsbor! 
 
Josephine Freiholtz, Oskarström 
Tack för att vi på Stall Österby fick hålla i Ponnyridningen vid Medeltidsbyn. Jag vet inte hur 
många hundra varv vi gick på grusplanen men vi hade jättekul. 
 
Carina, Halmstad 
Grattis och tack för ett jättefint 700 års firande! Kan vi inte fira Halmstad varje år? 
 
Bo Nilsson, Halmstad 
Grattis! Efter den här födelsedagsfesten förstår man varför Halmstad och dess invånare 
begåvats med hela tre hjärtan! 
 
Cecilia Kristenson, Halmstad 
Vilken härlig fest ni ordnat för födelsedagsbarnet och dess invånare. Det finns inget att klaga 
på från min sida, endast önskningar!! Den första är att Panta Rei ska göra extra föreställningar 
i sommar då jag tyvärr var för sent ute för att få biljett och den andra att medeltidsbyn ska få 
vara kvar med dessa härliga själar som spelade sina roller alldeles utmärkt, det var en by man 
verkligen trivdes i.  
Halmstads födelsedagsfest visade att vi alla i Halmstad tycker om vår stad och att den är värd 
att firas!!  
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Marita, Gullbrandstorp 
Helt fantastiskt roligt att ha varit medverkande i spelet. Har träffat så många nya underbara 
och positiva människor under dessa veckor. Tack till Martin och Björn som har visat oss 
vägen till fyra helt underbara kvällar med en fantastisk publik. 
 
Fru Musica, Halmstad 
Ge ut hela den fantastiska Panta Rei-musiken på skiva. Instrumentalmusiken, körsången, 
Mumma, sandsången, munkens gitarr, Puls och allt annat. Unikt och underbart och många vill 
höra den igen. Kärlekssångerna skulle kunna vara fina bröllopssånger. 
 
Marianne, Halmstad 
Idag känns det tomt att festen är slut. Men vilken grej det var att få delta. Vår körledare 
Christina Agnsvik-Tarstad är en stor tillgång för Halmstads kommun. Hon kunde "peppa" 300 
körmedlemmar varenda dag med gott humör. humor och musikalitet. Det var otroligt att som 
körmedlem se publikens engagemang under Panta Rei-föreställningen. Fantastiskt vilket kalas 
vi Halmstadbor bjöds på. Fortsätt vara glada och bjud på er själv. 
 
Tjalle, Ljungby 
Grattis till en suverän 700-års hyllning till er vackra stad. Stadens historiska vingslag, kände 
jag med en helt fantastisk upplevelser och historiekänsla i den välplacerade vikingabyn. Så 
hoppas den kan vara kvar, den behövs säkert framöver i föreningslivet tycker en bland många. 
 
Inga-Lena, Gullbrandstorp 
Jag blev så glad av stämningen under dessa dagar. Så mycket glädje och så duktiga människor 
vi har i stan. GRATTIS GRATTIS!! Tack alla ni som medverkat! Får vi se Panta Rei igen? 
Fler borde få chansen. Det var oförglömligt! Det var också stillheten vid Övraby då vi fick 
förklaringen till namnet Kärleken. Kärleken 1271, lika levande som nu 2007. Fantastiskt!! 
 
Kristin, Halmstad 
Jag var på medeltidsbyn alla dagarna och tyckte det va allra bäst, vill gärna att den finns kvar 
på samma plats om det går. Tårtan var JÄTTE god. Och Pios Nöff nöff klubba va mums som 
huvudrätt innan jag åt mer Tårta. 
 
Sucy, Nyköping 
Som ringar på vattnet gick ryktet o snacket om er fantastiska fest...STORT GRATTIS 
HALMSTAD! Lika mkt som det gläder mig att allt gick så fantastiskt bra, lika mkt grämer 
jag mig över att jag inte var där... MEN... jag stämmer in i kören av 'reprisönskare' av Panta 
Rei... Slår önskan in kommer jag garanterat INTE missa den en gång till! 
 
Micael, Halmstad 
Grattis till en kanonstart på jubileumsåret! Var en go känsla att se alla Halmstadsbor gå man 
ur huse i helgen och flanera i solen, besöka Medeltidsbyn och njuta av allt! Allt stärkte bilden 
av Halmstad hos såväl oss som bor här som hos alla besökare! 
 
Hajen, Halmstad 
Vill bara höra av mig och säga att ni får framföra till alla berörda parter att ni genomfört ett 
fantastiskt Vågspel!! Bra mix på samtliga arrangemang!! Kul att se att det går att locka ut de 
annars så svårflörtade Halmstadborna. Keep on the good work!! 
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Mia, Villshärad 
Vilket 700-årskalas! Underbart! Kul! Hela sta'n levde upp i 4 dagar! Mer sånt! Fantastiskt bra 
arrangerat. Panta Rei eller liknande skulle man kunna arrangera varje år t.ex i samband med 
Marinfestivalen. 
 
Lasse, Halmstad 
Grattis till ett lyckat evenemang under Vågspel. Kanon!…. Inte minst Panta Rei. ATT INTE 
följa upp detta och skapa liknande happenings framöver skulle vara ett klockrent tjänstefel. 
 
Rättvist, Halmstad 
Grattis Björn Holmgren och Martin Odd och alla fantastiska Vågspelsbyggare. Ni är Stadens 
Hjältar! Fyllda av kärlek, kraft och mod gav ni tusentals människor minnen för livet. Ni skrev 
historia. Tack för att ni finns! 
 
Hedda, Halmstad 
Känner att jag vill höra av mig och då gör jag det Vilken kanonhelg!! Jag vill bara ha mer 
detta kommer man att leva på länge. Halmstadborna levde verkligen upp och alla var så glada 
och trevliga. Så mycket duktiga människor det finns och ni skall ha ett stort grattis till denna 
lyckade helg, vilket jobb ni måste haft! 
 
Anders, Halmstad 
Jag vill bara berätta för er att jag är mycket imponerad över hur stadens 700-års firande blev. 
Ni har gjort ett fantastiskt arbete och det verkar som om det har funnits nån aktivitet för alla i 
vår stad. 
Har sällan sett så mycket Halmstadsbor ute på gatorna i alla åldrar. Bara det var en 
upplevelse! Stort och smått blandades; Panta Rei ute i hamnen på natten, dagen efter 
Halmstad Symfonik Band i Filtparken. 
Underbart! Tusen tack för ditt och dina medarbetares arbete!! 
 
Roland, Halmstad 
Vilken häftig fest det har varit i stan helgen med anledning av födelsedagen och Panta Rei. 
WOW. Både Anki och jag och andra på kontoret är helt lyriska över allt som hänt. Vilket 
kanonjobb ni och alla andra har uträttat. Härligt! 
 
Björn, Halmstad 
Ett stort grattis till ett perfekt genomfört jubileumsfirande! Hoppas att kungabesöket går lika 
bra!   
 
Ann-Britt, Steninge 
Jag har ätit nöff-nöffklubba på borggården medan jag lyssnade på renässansmusik, beskådat 
Italiensk virtuos hantering av fanor, vandrat längs Nissan och bara intagit hela alltet, åkt 
paddan med Bengan Johansson som guide (mkt trevligt) lyssnat på Puls tittat på arabisk dans, 
ätit helstekt hjort o druckit mjöd i den fantastiska medeltidsbyn OCH PANTA REI. Vi var 
helt tagna och där blir jag nästan ordlös. Vilken upplevelse! Coolt, sa Joakim och det var med 
inlevelse han sa det. Hälsa alla det berör! 
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Ingela, Ödåkra 
Så trevligt det var att vara med och jobba i Vågspel. Och rent och fint hölls det. Ofta kom det 
folk och tömde och jag mötte en liten sopbil flera gånger på vägen längs Nissan. Och lite 
gatsposbil. Trångt blev det men inga sura miner på nåt håll. Såg att någon gnällde om hästskit 
på gatorna men så var det förr och man skulle inte ramla och slå knäna på gatan för då var det 
garanterat infektion. Känner mej inte så träffad ang. klagomålet på lort eftersom mina hästar 
bajade tre gånger och samtliga gånger vi vår hållplats så vi kunde ta upp det. Och så trevligt 
det var att Vågspel inte blev en knallemarknad som det ofta handlar om när det ska arrangeras 
och tingel tangel och skröfs. Jag upplevde det här arrangemanget som trevligt, ambitiöst och 
lyckat. Och jag tror att en stor del i detta ligger i att så många olika kategorier deltog. Och alla 
verkade lägga manken tilt för att et skulle bli bra. Och det blev det! 
 
Elisabeth, Halmstad 
Vilken underbar 700 års fest Halmstad bjöd på. En trevlig helg med många trevliga inslag. 
Panta Rei var helt klart suveränt!!! Halmstad finns alltid i mitt hjärta. Tack Halmstad!! 
 
Rebecca Svensson, Varberg 
GRATTIS Halmstad i dubbel bemärkelse, både till 700 år och till en fantastiskt bra och härlig 
födelsedagsfest! Jag njöt i fulla drag hela helgen! Så småningom flyttar jag ner igen och blir 
en stolt Halmstadsbo! En egen Halmstad-padda tycker jag hade varit en god idé. Ni som 
arbetat med helgen ska vara mycket stolta och nöjda! TOPPENBRA! 
 
Britt-Marie, Halmstad 
Vill bara gratulera till ett – vad jag upplevt och hört andra berätta – sanslöst vällyckat och väl 
genomfört 700-års firande. Ni måste vara helnöjda! Lycka till med besöket på onsdag och 
hälsa de andra. 
 
Elisabeth Brokopp, Halmstad 
Vilket härligt firande. Panta Rei i torsdags, 60-talsrock i fredags och strosa stan runt i lördags 
och uppleva allt som erbjöds. Tyvärr fick jag aldrig biljett till Paddan(så varför inte en "egen" 
Padda i framtiden!?!) Oh tänk att få möta Medeltiden så där bara. Jag vill rikta ett stort TACK 
till alla som på olika sätt bidrog till ett fantastiskt födelsekalas. Mycket lyckat! 
 
Mia Johansson, Kvibille 
Grattis Halmstad!! Man känner sig oerhört stolt över att vara Halmstadbo, framför allt efter 
att ha sett Panta Rei. Fantastisk föreställning!! Hoppas att man får hänga med på 750-års 
firandet också. 
 
Groden, Göteborg 
Nu när ja åkt paddan i Halmstad - vill jag göra det igen. Det var det bästa med Vågspel - nu 
bör den bli permanent - vi vill ha en egen "Grodan" som man kan åka på Nissan och kanske 
även längs kusten en bit. 
 
Guldgossen, Halmstad 
Tycker absolut att Panta Rei skall kunna upplevas igen - varför inte under Marinfestivalen - 
det är många som inte fick uppleva denna. 
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Jeanette, Halmstad 
Tack till alla fantastiska, kreativa, engagerade eldsjälar som jobbat med Vågspel! Ni har gjort 
ett otroligt arbete och jag hoppas verkligen ni hann med någon liten minut för att faktiskt se 
alla nöjda och glada besökare. Ta till er alla fina ord och sug på karamellen ordentligt. En 
otrolig helg som bevaras i mitt hjärta!! Tack igen!! 
 
Anette Johansson, Halmstad 
En sån fantastisk fest Halmstad bjöd på under helgen! Tack alla ni som orkat jobba med 
denna fest så att vi i Halmstad kunde få uppleva 4 underbara dagar. Jag mötte en entusiastisk 
familj på gångbron, deras dotter hoppade upp och ner av upphetsning. - Mamma, det är som 
vi var i Stockholm! Ja, det kändes verkligen stort och välarrangerat. Jag avslutade med Panta 
Rei och det skulle jag inte vilja ha missat för allt smör i Småland. Tack till ett fantastiskt 
Halmstad! 
 
Carro, Laholm 
Vi var inne igår söndag. Och vilken trevlig dag. Halmstad bjöd på sin vackra sida. Trevliga 
människor överallt. Det enda negativa vi tyckte var att Företagsbyn var stängd när vi kom vid 
16-tiden. Kändes lite snopet. Men vi fick smaka tårtan, mmm så god. Vi var trötta när vi kom 
hem. Tack Halmstad! 
 
Susanna Hillbom, Halmstad 
Jag anar att detta fantastiska vågspel kan få oanade effekter på Halmstadbornas 
välbefinnande. Folk möttes och stöttes i trängsel och tårtor och historiska berg-och-dalbanor i 
ett vimmel som luktade, smakade, hördes och kändes. En stor kram till alla modiga 
vågspelare och deras kreativa tankar!!!! Jag hoppas ni vilar och skrattar i efterdyningens 
svallvågor. 
 
IA, Halmstad 
Tusen miljoner oförglömliga ögonblick, glada människor överallt och ovärderliga insatser av 
alla inblandade. Vågspel = LYCKA!!! 
 
Helen, Halmstad 
Ett stort tack till alla medverkande för en underbart bra insats. Tack alla ni som med låtit er 
kreativitet och energi flöda och sytt upp mycket vackra kläder som vi andra fått njuta av. Tack 
även till alla som fått musiken att flöda. Varför inte anordna en eller ett par helger varje 
sommar med olika tema. 
50-och 60-tals fest med tillhörande musik skulle garanterat dra mycket folk varje år, behåll 
gärna grunden med folkparksstuk. 
 
Hannu Luoto, Vasa Finland Bor i söder 
Bra!!! Här sitter jag på min balkong och njuter av en fin fyrverkeri tack Halmstad. 
 
Susanne Bilim, Halmstad 
Jag vill tacka alla arrangörer och medverkande för denna otroligt fina jubileumsfestival.... 
!!!!!!!! Helt fantastiskt! Vilken känsla av gemenskap när alla går ur "hem och huse". 
 
Linnéa, Halmstad 
Vi Halmstadbor kan ta vara på tillfället att roa oss och låta oss roas. Så många bekanta har 
man inte träffat på många år - och alla har varit lika glada och lika nöjda. Inget stök - bara 



  
 

  Hallands bildningsförbund 50 

glada människor! Härligt! 
 
Lena, Halmstad 
Grattis att ni lyckats hålla hela evenemanget så rent! 
 
Anders Ekblom, Halmstad 
En fantastisk fest så långt. Idag söndag är det faktiskt en fjärdedel som återstår. Välkomna ut 
och välkomna till företagsbyn. Vi ses! 
 
Mia, Halmstad 
Timman idag i klosterruinen i Övraby (det första Halmstad) med Micke Ericssons 
ljudinstallation var underbart att landa i, mellan varven. Och föreställningen ikväll var 
fantastisk med musik och kör, berättelser och KG Hammar. En skön avslutning på en 
händelserik dag. Har nog aldrig sett så mycket glada människor i stan... överallt! 
 
Emma, Slöinge 
Det har varit roligt och firat Halmstad på sin 700årsdag och Vi på Sturegymnasiet fick vara 
med och fira dom här 4dagarna det har varit toppen. Grattis Halmstad åter igen. 
 
Sandra, Halmstad 
Vilken kanonfin stad vi bor i. Ett stort tack till alla er som har anordnat detta gigantiska 
födelsekalas! 
 
Körmedlem, Panta Rei 
Grattis Halmstad för att du har en sådan hängiven kulturarbetare som kan sporra oss natt efter 
natt.  
Tack Kristina för ditt slit med oss 300 körsångare. Du ger oss en fantastisk upplevelse och en 
lika fantastisk gemenskap. 
 
Pollan, Halmstad 
Det blev en fantastisk invigning. Precis lagom dos av allt. Kulturskolans kör Cantabile sjöng 
så bra. Alf Hambe har gjort en jättebra jubileumssång till vår stad. Den sitter redan. Släpp loss 
nu är det fest i dagarna fyra. 
 
MongoMan, Halmstad 
Kan vi önska oss en bättre start? Strålande sol, och en blank Nissan i morse längs min 
promenad. Underbart. Lycka till alla som skall medverka, jag ser fram emot att möta er alla 
och få njuta i dagarna 4 av roliga saker i vår stad. Jättekramen till alla som har jobbat och slitit 
för detta. Och tack till kommunen som vågar satsa på våra duktiga kulturarbetare! Ni är bäst! 
 
Cilla, Falkenberg 
Grattis Halmstad! Du är den bästa staden som finns:D:D(L)(L) Älskar dig för alltid! Coolt 
med 700 -år jubileum! Halmstad är vackert på vintern men ändå vackrare på sommaren, 
typisk Sommarstad!! 
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Ing-Marie, Halmstad 
Vilken start vi alla fick på jubileumsfirandet igår! Tack vare mängder av fantastiska 
människor som samlat sina krafter i Vågspel. Njöt igår i medeltidsbyns underbara stämning 
och senare i Norre Katts park. Ser fram emot den omtalade föreställningen Panta Rei ikväll 
och längtar efter att ta en tur på havet med koggen ut till Tylön! Tack och lov fortsätter det t o 
m söndag, så man hinner njuta mer av allt som bjuds. Må Halmstadborna går man ur huse - 
och alla andra känna sig jättevälkomna hit att fira med oss. Hurraaaaaaaaa för Vågspel! 
 
Ann-Charlotte Ibrahimi | Falkenberg 
Grattis på 700-års dagen. Halmstad är en härlig stad. Bor i Falkenberg men arbetar här och 
trivs utomordentligt. Trevligt folk och härlig stämning. Fortsätt i den andan:) 
 
Emma, Halmstad 
FANTASTISKT !!! Missa inte Panta Rei 
 
Lillian, Kvibille 
Vilken medeltidsby ni byggt, med massor av liv och stämning och härliga möten. Alla som 
medverkar till att göra den så levande ska ha en stor eloge. Behåll byn, en sanslös attraktion! 
Grattis på födelsedagen! 
 
Bo Anders Antonsson, Halmstad 
Det blev en fantastisk invigning. 
Precis lagom dos av allt. Kulturskolans kör Cantabile sjöng så bra. Alf Hambe har gjort en 
jättebra jubileumssång till vår stad. Den sitter redan. Släpp loss nu är det fest i dagarna fyra. 
 
Camilla Andersson, Halmstad 
Kan vi önska oss en bättre start? Strålande sol, och en blank Nissan i morse längs min 
promenad. Underbart. Lycka till alla som skall medverka, jag ser fram emot att möta er alla 
och få njuta i dagarna 4 av roliga saker i vår stad. Jättekramen till alla som har jobbat och slitit 
för detta. Och tack till kommunen som vågar satsa på våra duktiga kulturarbetare! Ni är bäst! 
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