
 

Galgbacken i Kroken 
 
Redvägs härads avrättningsplats 
Den lilla höjden i fonden på bilden är den 
gamla galgbacken som den ser ut idag. 
Vägstenen står där vägen mot Hössna tar av 
från Riksväg 46.  

På östra sidan om riksväg 46 mellan 
Ulricehamn och Timmele, i höjd med 
Motorbanan, ligger den gamla galgbacken 
som var Redvägs härads avrättningsplats. 
Fastigheten där galgbacken en gång låg 
heter Knallen. Platsen var strategiskt vald 
där färdvägarna korsades. På en karta från 
1705 kan man se galgen utritad.  

 

  

 

 

Utsnitt ur 1705 års karta där man kan se 
galgen med en snara utritad. Norr är åt 
höger i bilden. 

  

 

 

Den siste man känner till som avrättades här var Anders Rundqvist år 1853. Troligtvis 
blev han halshuggen. Hans brott var ett rånmord där han skjutit postiljonen, som var på väg 
med post från Jönköping till Borås.  

Dödsstraff för civila brott fanns kvar i Sverige fram till 1921, den sista avrättningen i landet 
skedde 1910. Vill du veta mer om dödsstraff i Sverige, klicka här (Länk till Wikipedia). 

Kåken 
Uppe till vänster om galgen, invid vägen, på kartbilden ovan finns en konstruktion som skulle 
kunna vara "kåken". Den ser ut som en fyrkant på kartan. Kåken kallades den timrade 
byggnad där fången satt innan domen verkställts. En s.k. kåk finns skriftligt belagd. Den låg i 
Gamla stan i Stockholm och har namngivit gatan Kåkbrinken. Slangordet för fängelse 
härstammar också från en sådan byggnad. Kulturgeograf Clas Tollin har tittat på kartan från 
1705 och bedömer att det kan röra sig om en kåk på avrättningsplatsen i Kroken. 

Lästips 
Artiklar av David Haldorson ur Ulricehamns Tidning 18/7,  23/7 och 25/7 1987 om 
postiljonen som mördades i Timmele 1852. Läs en sammanställning av artiklarna här. 

 Hitta till galgbacken!  

Här hittar Du galgbacken i Fornsök 
Sök på RAÄ-nummer Timmele 68:1 

http://sv.wikipedia.org/wiki/D%C3%B6dsstraff_i_Sverige
http://bibliotek.ulricehamn.se/documents/163775/4947693/Postiljon+m%C3%B6rdad+i+Timmele+%C3%A5r+1852.pdf/a94f60d1-cfb6-489a-a811-008818134f19
http://www.hitta.se/karta/partner#zl=3&mp_xml=%3Cpts%3E%3Cpt%20x%3D%221359524%22%20y%3D%226413800%22%20i%3D%22http%3A//www.hitta.se/images/point.png%22%3E%3Ct%3EGalgbacken%20i%20Kroken%3C/t%3E%3C/pt%3E%3C/pts%3E
http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html

