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GALGBERGET I HALMSTAD - EN AVRÄTTNINGSPLATS
SOM NU ÄR EN OAS

Historiskt användes denna plats som en avrättningsplats. Idag är det en oas med
både utsiktstorn, motionsslingor och skog. Ett museum finns också, Hallandsgården
som kan visa upp både anrika stugor och djur samt ett café.

Galgberget i Halmstad är ett stort naturområde och en oas för invånarna i
Halmstad. Oasen ligger inte långt från stadens centrum. Namnet härstammar
från galge och Galgbacke som var namnet på en plats för avrättning av
dödsdömda brottslingar. Det antas att denna ås användes redan före 1600 talet som en galgplats. Den sista avrättningen har troligen verkställts under
1850-talet. Det finns idag inte några spår av galgplatsen.
Galgbackar finns på flera tätorter och om du på internet söker på ordet,
galgbacke, får du fram flera svenska orter där det funnits den här typen av
avrättningsplatser.
Vill du läsa mer om Galgberget i Halmstad kan du läsa boken Galgberget - om
människor och miljöer i Halmstad, av Lars Grimbeck och Stefan Gustafsson.
Info om boken se nedan.
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"Galgberget har alltid varit en naturlig del av
stadsbilden i Halmstad. Den här boken visar att
berget är mer än en kuliss. I Galgbergets förflutna
speglas praktiskt taget hela stadens utveckling - allt
från forntidens gravar, via minnen av dansktidens
drabbningar och bödelns fruktade avrättningsplats och fram till den moderna
stadens födelse och framväxt.
I ord och bild målar Lars Grimbeck och Stefan Gustafsson upp en fascinerande
stadshistoria. De beskriver bergets förvandling från karg och mager
utmarksjord till grönskande naturpark. Friluftsmuseet Hallandsgården har fått
ett eget avsnitt.
Här vimlar av historiska fakta och blandade kuriositeter. Det handlar om
försvunna och bevarade miljöer, om fängslande skeenden men också om
människor - våghalsiga flygare, myndiga militärer samt kända och okända
Halmstadbor.
Boken är rikt illustrerad med fotografier, teckningar och kartor. Flera av
bilderna är unika och har aldrig tidigare publicerats."
Här kommer en länk till förlaget där du kan köpa boken.
En bok om Galgberget i Halmstad
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