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Vad är
på gång
i Halmstad?

Nyheter

HALLANDS KONSTMUSEUM
Små ting, och stora
12 juni – 26 september

VILL HA – Flärdfullt ur samlingen
30 mars – 9 januari 2022

Märta Måås-Fjetterström  
– Vävda gestalter
18 september – 30 januari 2022

Sven Gillsäter
9 oktober – 13 mars 2022

MJELLBY KONSTMUSEUM
Eileen Agar
25 september – 9 januari 2022

Konst och utställningar 
i höstmörkret
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Teaterklubben 
– Liten scen, 
stor upplevelse

EVENEMANGS
KALENDERN

Äntligen kan vi presentera Halmstads nya 
scen för klubbgig; Teaterklubben. I höst 
välkomnar vi dig till exklusiva och intima 
föreställningar och spelningar med lokala 
band, stand up-kvällar och större akter.   
 
De senaste åren har flera av de mindre  
scenerna i Halmstad försvunnit. Det finns 
en efterfrågan på spelplatser – särskilt  
bland lokala band. Vi vill med vårt nya 
koncept ”Teaterklubben” ge dig som  
besökare en ny upplevelse.
 
Biljetterna till de tre första  
akterna är släppta. 
Antalet platser är begränsade så vänta inte 
för länge med att säkra din biljett! Besök 
halmstadsteater.se/teaterklubben för mer 
information kring program och biljetter.

Äntligen finns det en samlingsplats för  
alla gamingsugna Halmstadbor. Den  
1 augusti öppnades dörrarna till  
Halmstads nya e-sportcenter, Gameffect 
på Köpmansgatan 8. Tanken är att skapa 

Är du och vännerna laddade för en 
utmaning utöver det vanliga? Då ska ni 
testa Prison Island, ni kommer garanterat 
ha roligt, samtidigt som ni får träna på 
samarbetsförmågan i de olika cellerna.  

Prova dig runt bland Halmstads 
mikrobryggeriers spännande smaker. I 
Slottsmöllans historiska lokaler hittar du 
Halmstad Brygghus vars sortiment består av 
flera olika ölstilar, från pilsner till stout. Wapnö 
Gårdsbryggeri ingår i gårdens eget ekologiska 
kretslopp med stort fokus på maltens kvalitet 
och unika smakupplevelser. Både Wapnö 
Gårdsbryggeri och Halmstad Brygghus 

en fysisk plattform för digital verksamhet  
där såväl proffs som nybörjare är  
välkomna. Förutom själva internetcaféet  
så erbjuds även uthyrning av utrustning 
samt webbshop.

Nu finns sex helt nya celler med nya problem 
och utmaningar redo att lösas, dessutom på 
tid. Lite ”Fångarna på fortet-känsla” med 
andra ord. Hur många klarar ni?

erbjuder ölprovningar kontinuerligt under året 
och under fredagar bjuder dessutom Halmstad 
Brygghus in till gårdsförsäljning. Under 
fredagseftermiddagar kan du även besöka 
Strandlida Bryggeri på Flygstaden. Ta plats i 
smakprovsbaren eller fyll kylskåpet med några 
riktigt fräscha och smakrika folköl. Ta del av 
fler mikrobryggerier via destinationhalmstad.se. 

Gameffect – Succén 
kommer till Halmstad

Halmstad Aktivitetscenter 
presenterar sex nya celler

Get a translated version on our website 
destinationhalmstad.se/magazine.

I evenemangskalendern på 
destinationhalmstad.se kan du 
se vad som är på gång framöver. 
Här hittar du allt från guidade 
turer och utställningar till  
konserter och marknader.

HALMSTADS KONSTHALL
Vävsalong
1 september – 9 november

Tove Möller, Mot bakgrund av 
flödande omständigheter
17 november – 6 januari 2022

THE PHOTOGALLERY
NAKED
11 juni – 23 oktober

Fungigården 
öppnar  
gårdsbutik
I Harplinge har två Lunda-forskare  
utvecklat en helt ny teknik för eko logisk 
odling av ostronskivling och driver sedan 
1995 sin KRAV-märkta verksamhet. 
Ostronskivling är en underbart god  
matsvamp som även visat sig ha flera 
goda hälsoeffekter. Svampen växer i 
vackra buketter och distribueras över hela 
Sverige. Under sensommaren öppnar 
Fungigården äntligen en liten gårdsbutik, 
så vill du prova denna halländska delika-
tess vet du nu vart du ska bege dig! 

Känn smaken av 
äkta hantverkAnsvarig utgivare 

Destination Halmstad AB

Produktion Consid AB

Tryck Tryckservice

Foto Om inget annat anges,  
Destination Halmstad AB

Text Destination Halmstad AB

Omslag Alexander Hall

Kontakt 
Halmstad Tourist Center

Fredsgatan 5, 302 46 Halmstad

035-12 02 00

info@tourist.halmstad.se

Gilla och följ oss på
facebook.com/destinationhalmstad

Instagram
@destinationhalmstad  
@enjoyhalmstad

Mer info hittar du på  
destinationhalmstad.se

Översiktsbild från utställningen VILL HA – Flärdfullt ur samlingen på Hallands Konstmuseum.
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Tro inte att augusti innebär slutet 
av sommaren. Tvärtom, se det som 
början av en härlig period med  
mysiga picknicks, uppiggande 
dopp, sköna kvällar och efter
längtade afterworks. Sensommaren 
i Halmstad är en lugn och skön tid 
där de mjuka solstrålarna värmer 
långt in på hösten. 

Förutom alla fantastiska naturvyer som väntar 
på att bli upptäckta, så håller en rad härliga 
uteserveringar och sommarrestauranger öppna 
en bit in på hösten. Här kommer våra tips på 
hur du bäst förlänger din sommar i Halmstad. 

Svalkande sensommardopp
Krama ur det sista ur sommaren och packa 
väskan för en dag på stranden. Bygg sandslott, 
leta snäckor, promenera längs vattenbrynet 
eller ta ett dopp i vågorna – förhoppningsvis 
är det fortfarande tillräckligt varmt.  
I Halmstad finns det flera härliga stränder att 
välja mellan. Tjuvahålan, Svärjarehålan eller 
Gröningen är tips till dig som vill ta ett snabbt 
bad från stege. Föredrar du höga sanddyner 
för lek och bus, då passar Tylösand, Haverdal 
eller Gullbranna perfekt. Och glöm inte att 
packa tjocktröjan eller kanske till och med  
en termos med varm choklad om vinden  
är en aning kylig. 

Fånga vågorna
Med sensommaren och hösten kommer också 
de starkare vindarna, vilket är utmärkt för dig 
som trivs på surfbrädan. Och stränderna att 
välja mellan är många. Är kitesurfing din grej 
är både Påarp och Västra stranden bra spots. 
Sandhamn och Görvik har, av många skäl, 
kommit till att bli den mest populära platsen 
för vågsurfare i Halmstadtrakten. Vill du hellre 
stå på brädan så brukar Vilshärad, Haverdal och 
Ringenäs vara säkra kort för vindsurfing, under 
förutsättning att vinden ligger rätt såklart. För 
fler tips, utrustning eller prova-på-tillfällen 
kontakta någon av våra surfexperter Kitekalle, 
Ohana eller Namasea surfskola. 

Sensommar

Fler tips på  
webben!

Ta del av ännu fler sensommartips på 
destinationhalmstad.se/magasin.

Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.
The summer doesn’t end in august. In Halmstad, the summer feeling keeps going.  

Enjoy these late summer highlights and extend that vacation feeling!
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Bland takåsar och  
bubblande drinkar
Inte mycket slår känslan när du sitter på någon 
av Halmstads takbare med en svalkande dryck 
och magisk utsikt över Halmstad. Högst upp på 
Hotell Mårtenson ligger Gretas Tak, en lekfull 
oas inspirerad av trädgårdsfester i äppelgårdarna 
runt Halmstad. Lika självklar en fin sensommar-
kväll som en krispig höstdag, insvept i en filt 
och sippandes på en värmande dryck. 

På nionde våningen på det nya hotellet 
Halmstad Plaza öppnar, den 1 september, 
Halmstads andra takbar. En läcker skybar 
där terrassen ger magisk utsikt och vy över 
Laholmsbukten. 

Picknick, takeaway eller 
uteserveringshäng
Ett av de enklaste sätten att förlänga sommaren 
på är att äta utomhus. Packa picknickkorgen 
med lokala delikatesser och bred ut filten på 
klipporna i Grötvik eller Steninge. Eller köp med 
hämtpizza till stranden och ät medan solen sän-
ker sig ner i havet – ett perfekt avslut på dagen!

Föredrar du att äta middag på restaurang? 
Njut av de sista ljumna kvällarna på någon av 
alla Halmstads uteserveringar. I Tylösand  
håller flera favoriter öppet i september, prova 
till exempel Restaurang Salt, Leif´s Pizzeria, 
Hygge eller Zigges Beach Club för en solig 
drink och gött käk. Missa inte heller Göstas 
Café och Restaurang, nytillskottet Agave 
Glocal eller World of Riccardo för italiensk 
pizza och underbar gelato. Inne i city har 
flera uteserveringar öppet in på hösten, prova 
mysiga Zigges Garage, hippa Söderfamiljen, 
populära The Bull´s eller trivsamma Hummër 
Grill & Bar. Ja, att hitta en plats för uteserve-
ringshäng i september kommer inte vara svårt!

Spela padel i solnedgången
Hur underbart är det inte att få svettas ute i 
friska luften? Sämre blir det inte av en härlig 
vy. I Halmstad finns flera utomhusbanor 
som garanterar en naturskön miljö. Ringenäs 
Golfklubb har en bana med fantastisk havs-
utsikt. I anslutning till Halmstad Golfklubb 
finns en trevlig bana, vid Östra stranden 
finns Strandtorp Padel med två banor och vid 

Örjans vall finns HBK Padel med tre banor 
alldeles intill Nissan. När temperaturen blir 
för kylig, byt utomhusbanorna mot någon av 
alla inomhusbanor. 

Aktiva naturupplevelser
Sensommaren lämpar sig utmärkt för äventyr  
i naturen. Temperaturen har blivit lite  
mildare och luften friskare. Upptäck vackra 
Simlångsdalen från en kajak eller kanot. Glid 
fridfullt fram på den stilla vattenytan och lägg 
till vid någon mysig plats för den medhavda 
matsäcken. Via Flyta.nu kan du både hyra 
utrustning och boka in dig på kurser. För en 
lite mer actionfylld aktivitet finns Mountain 
Biking in Halmstad. Anmäl dig till en guidad 
MTB-tur i skogen eller hyr cyklar för egna 
utflykter. Ett tips är att upptäcka Kattegatt-
leden så här på sensommaren. Sveriges första 
nationella cykelled är minst lika vacker denna 
tid på året, om inte ännu finare när naturens 
skiftning går mot skördetid. Blir du sugen att 
utforska Halmstad och omgivningarna från 
sadeln, kan du även hyra cyklar via KiteKalle. 

Underbara  
sen sommardagar

Picknick på klipporna i Tylösand med takeaway från Hygge. 
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Sensommaren och hösten 
välkomnar dig till Halmstad för 
smakupplevelser som stannar 
kvar i minnet. Träffa odlare, 
matkreatörer och matälskare som 
brinner för att odla, plocka, tillaga 
och servera dig av naturens skatter 
från den halländska myllan.

Runt om i Halmstad, och hela Halland, kryl-
lar det av gårdsbutiker fyllda med grönsaker, 
ost, kött och andra lokalproducerade varor. 
Restaurangerna skapar magi med råvaror från 
närliggande gårdar och här finns många fina 
bagerier och caféer som brinner för bra ingre-
dienser och hembakt. 

Besök gårdsbutiker
Ge dig ut på en kulinarisk resa genom landska-
pet och upptäck allt från halländska stoltheter 
som grönkål och lax till lokalproducerad ost 
och sylt, för att inte tala om alla hemodlade 
grönsaker. Det är värt en dagstur eller två till 
någon av våra gårdsbutiker, ett välfyllt skafferi 
får du på köpet. Några tips är Vilshärads Gårds-
butik, Susegård Gårdsförsäljning, Slättåkra När-
producerat, Lyngalax och Mostorps Gård. 

Aktiviteter och evenemang
Under denna period samlas vi kring höst-
marknader och skördefester. Kika i evene-
mangskalendern på destinationhalmstad.se 
för att uppdatera dig kring höstens händelser 
i skördetid, där finns allt från marknader till 
provningar och kurser. Några evenemang 

värda att spana lite extra efter är Smaka på 
Halmstad, Inge dagarna, Skördefest på Särdals 
kvarn, Äppeldagar på Hafi och Höstmarknad  
i Simlångsdalen. Förbered dig på att möta  
härliga halländska smaker och uppleva kärleken 
till mat som är gjord på lokala råvaror.

Skordetider

Fler tips på  
webben!

Upptäck hela vårt utbud av gårdsbutiker via   
destinationhalmstad.se/magasin.

Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.
Support your local farmer! It’s the time of the year to gather ripe crops from the fields, 

harvest fruits and vegetables and celebrate the arrival of autumn and the fall equinox. 
Let us guide you to the best farm shops, farmers markets and happenings in Halmstad.
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Naturnära måltidsupplevelser
Följ med på en upplevelse i naturen där de 
halländska råvarorna tas om hand på det mest 
naturliga sätt. Där salladen kan plockas och 
bestå av det naturen har att erbjuda just nu 
och där proteinet kan vara egenfångad lax från 
till exempel Vinnalt. Tillsammans med Niklas 
tillagar ni maten över öppen eld samtidigt 
som han delar med sig knep och trix för att 
balansera smaker. Middagen, ja den njuter ni 
av tillsammans innan solen försvinner ner över 
horisonten. Niklas driver naturföretaget  
Flyta.nu och, förutom kurser och uthyrning 
av kajaker, erbjuder han upplevelser och skräd-
darsydda paket efter önskemål och säsong. 

I den lilla byn Kvibille ligger Kvibille  
Mejeri, som faktiskt är helt ensamma i  
Sverige om att tillverka ädelost och cheddar. 
Mejeriet grundades 1916 av Håkan Jönsson 
men det var hans son Alfred Wendler som 
skapade den berömda Kvibille® cheddarn 
år 1928. För att få rätt sorts väv runt ched-
darosten använde Wendler i ett experiment 
sina egna skjort ärmar. Det fick Kvibille -
borna att kalla osten för Alfreds skjort-ost. 
Den välsmakande ädelosten gjorde entré 
1932 och fortfarande används samma  
hantverksmässiga tillverknings metod  
och recept. Många arbetsmoment görs för 
hand, bland annat synas varje ost extra 
noga – cirka 1,3 miljoner ostar per år –  
för att säkra högsta kvalitet. 

Ett stenkast från mejeriet ligger Kvibille 
Ostbod. Här hittar du Kvibilles klassiker 
men även småskaligt producerade ostar 
och tillfälliga partier som aldrig når affärer-
na. På hyllorna finns också lokalt produce-
rade osttillbehör som marmelad från Hafi 
liksom hyvlar, skedar, ostbrickor och annat 
som behövs för att njuta av osten.

På Wapnö Gårdsmejeri ystas ost på mjölk 
från gårdens frigående kor. Mjölken rinner 
endast 30 meter från mjölkningskarusellen 
till gårdsmejeriet, så redan några minuter 
efter mjölkningen kan mejeriet påbörja 
den varsamma och hantverksmässiga föräd-
lingen. Den pinfärska mjölken bidrar med 
det där extra som gör ostarna så speciella. 
Blir du sugen? I Wapnö Gårdsbutik kan du 
frossa bland de goda ostarna, hårdost som 
färskost eller den populära vaccaosten. 

I Holm ligger Hagarnas Mejeri, ett 
litet hantverksmejeri som drivs av Linda 
Pilcher. Linda har lång erfarenhet inom 

Ett smakrikt 
hantverk för 
ostälskare

osttillverkning, vilket hon använt till att 
starta sitt egna lilla mejeri där hon arbetar 
småskaligt och med stor passion för det 
lokala. Mjölken kommer till exempel från 
Skogsgård utanför Getinge. I mejeriet 
tillverkas KRAV-certifierade delikatessostar 
av olika typer; färskostar, mjuka krämiga 
dessertostar och smakrika hårdostar.  
Du hittar ostarna i gårdsbutiken  
Slättåkra Närproducerat, som Linda driver 
tillsammans med tre andra producenter 
från området. Passa samtidigt på att fylla 
skafferiet med grönsaker, närproducerat 
kött och nyplockade ägg. 

Söderfamiljen är en del av Skördetid i Halland och bjuder in till såväl skördemeny som vinprovningar med naturvin och helgfrukost med skördetema.

Matlagningskurs mitt i naturen med Niklas på Flyta.nu.

Skördetider, 
hej hej!

Upptäck hela Hallands skördetider
Det är inte bara Halmstad som bjuder in till 
festliga skördetider, utan hela Halland. Under 
Skördetid i Halland samlas allt som händer i 
matväg under perioden augusti till oktober. 
Besök skordetidihalland.se för att utforska 
hela Hallands dignande matutbud under 
sensommar och höst!
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Let the colors of autumn seduce you. Embark on a quest to find wild chanterelles, 
blueberries or cloudberries with a mandatory basket filled with fika. Relax at one 

our wonderful SPAs or accept the quest to find Halmstads finest pumpkin!

Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.

Det finns så många anledningar till  
att älska hösten. Morgondimman 
som skapar trolsk magi och 
bladverken som överträffar 
varandra i färgsymfonier. Nu lockar 
vandring i svampskogen och en 
ruggig höstdag är som gjord för 
spa, eller en lång söndagsbrunch. 
Möt hösten i Halmstad!

Höstvandra i färgglad natur
Finns det något härligare än att ge sig ut 
och uppleva naturen i höstskrud? Luften 
är krispig, marken är full av svamp och bär 
och trädens löv skiftar i olika färger. På med 
kängorna, packa ryggsäcken med korv och 
bröd och ge dig ut på en dagsvandring i något 
av Halmstads fina vandringsområden, som 
Simlångsdalen, Biskopstorp eller Skedala skog. 

Här finns leder av olika svårighetsgrad och 
mysiga grillplatser med sjöutsikt att pausa vid 
för lunch. Vill du kombinera vandringen med 
svampplockning, bege dig i stället till skogarna 
runt Tönnersjö, Oskarström eller Slättåkra så 
är chanserna goda att du kommer hem med 
korgen full av kantareller. 

Fyller du hellre korgen med en massa go-fika 
så finns det flera trevliga picknickplatser att ta 
sikte på. Gör utflykten till ett familjeäventyr 
och bege er till det mäktiga vattenfallet Danska 
fall, en upplevelse för såväl stor som liten. Eller 
ta er upp till toppen av Virsehatt för milsvid 
utsikt mot Halmstad, men glöm inte att hålla 
utkik efter trollen... En annan magisk plats i 
hösttider är citynära Galgberget vars bokskogar 
lyser vackert orange. Promenera, beskåda utsik-
ten från utsiktstornet, utforska Friluftsmuseet 

Hallandsgården eller rasta leksugna barn på 
lekplatsen Sagoängen. 

Sovmorgon och lyxig brunch
Det är något speciellt med brunch. Att samla 
familjen eller vännerna och njuta av en lång och 
härlig brunch kan vara något av det mysigaste 
att göra på helgen. Särskilt efter en lång sov-
morgon en kall och regnig höstdag. I Halmstad 
finns det flera restauranger som erbjuder bra 
brunch. På Hotell Mårtenson hittar du Franz 
Bistro som bjuder in till en gedigen à la carte- 
brunch med bland annat eggs Benedict och  
sirapsglacerade bacon på menyn. Hur lyxigt låter 
inte det? I anrik och slottsliknande miljö dukar 
kockarna på Svarta Örnshuset upp en praktfull 
buffé med massa goda ting som nybakta scones, 
hemgjorda marmelader, ägg, bacon och såklart 
våfflor. Och har du inte testat Hotel Tylösands 

söndagsbrunch är det nästan ett måste i höst. 
Frossa bland godsaker som smoothies, charku-
terier och ostar till en oslagbar utsikt över havet. 

Låt hösten fylla dig med energi
När det är mörkt och ruggigt ute är det extra 
skönt att landa på ett spa. Boka in en avkopp-
lande massage, kryp ner i de varma källorna 
eller låt svetten rinna i bastun. I Halmstad 
finns en lång historia av hälsa och välbefinnan-
de med flera spaanläggningar att välja mellan, 
både stora och små genuina relaxavdelningar. 
Mitt i centrum, tre trappor upp från stadspul-
sen, hittar du mysiga Spa Halmstad. Här kliver 
du rakt in i en varm och avstressande atmosfär 
där väl valda material blandar sig med ljuva 
dofter och ljudet av stillsam musik och vatten. 
Koppla av i det varma badet, njut av en be-
handling och avsluta i bastun på den lummiga 
takterrassen med utsikt över takåsarna. 

På Hotel Tylösand finns prisbelönta och 
populära The Spa. Här ligger havet precis 

utanför dörren och panoramavyn över sand-
dynerna suddar ut gränserna mellan inne och 
ute. Upplevelserna överraskar, inspirerar och 
släpper loss mycket kreativ energi. Som första 
spa i Sverige har The Spa nyligen introduce-
rat biohacking, fenomenet där teknik möter 
välmående och beprövad fysiologi. Resultatet 
är välmåendeprocesser på djupet med hjälp av 
olika laserbehandlingar och IR-behandling. 
Är du mer för klassiska behandlingar kanske 
du i stället ska testa en halländsk specialitet, 
ansiktsmask med grönkål. 

Vill du ge kroppen en riktig boost? I Halm-
stad gillar vi att bada och de kallare årstiderna 
stoppar oss inte. Att kallbada har en mängd 
hälsofördelar då det sätter igång kroppen, 
gör oss piggare och på bättre humör. Är du 
nyfiken på att prova så finns flera badvänliga 
bryggor, bland annat Tjuvahålan, Grötvik och 
stenpiren i Steninge – perfekta för ett snabbt 
dopp i det uppfriskande vattnet. 
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Fler tips på  
webben!

Upptäck ytterligare anledningar  
att älska hösten på   

destinationhalmstad.se/magasin.

Alska hosten

Ge dig ut på pumpajakt
Något som verkligen förknippas med 
hösten är de orangelysande pumporna. Ge 
dig ut på en liten utflykt med uppdraget 
att införskaffa just det, ett gäng härliga 
pumpor. Perfekt att dekorera med, skapa 
Halloween-lyktor eller varför inte koka 
en höstig soppa? Några gårdsbutiker som 
har pumpor i sortimentet är Susegård 
Gårdsförsäljning, Vilshärads Gårdsbutik 
och Slättåkra Närproducerat. 

Ett höstigt  
Halmstad



When the gloomy autumn weather descends, it’s easy to get intrigued about Halmstads 
darker stories and eerie places. Enjoy the stories and legends that echoes in our old city.

Get a translated version on our website destinationhalmstad.se/magazine.

slottet. Du behöver aldrig vara osäker på om 
det är spöket Moberg du hör, då han har ett 
väldigt signifikt ljud – Moberg har nämligen 
ett träben! 

Det var vid en skördefest på slottet som Mo-
berg tittade lite för djupt i glaset och miste sitt 
ben då han somnade på den gamla järnvägen 
som passerade förbi strax utanför markerna. 
Moberg överlevde, men inte benet. Den gamla 
godsägaren lät Moberg bo kvar på slottet och 
hjälpa till med enklare sysslor.

Sperlingsholms slott
1720 utspelades en duell i Tyskland, det var 
den danske amiralen Peder Tordenskiold som 
duellerade med överste Jacob Axel Staël von 
Holstein. Den danske amiralen förlorade duel-
len och stupade med ett dödande stick av Jacob 

Axels karolinervärja. Amiralens värja hamnade 
senare i en vapensamling på Spelingsholms 
slott. Värjan lever dock sitt eget liv genom att 
byta position på väggen där den hänger, ibland 
svävar den även i luften. Det sägs att det är 
självaste amiral Peder Tordenskiolds hämnd-
lystne ande som är ute efter en revansch. 

Ekpålen i Årnaböke
I Breareds socken finns ett kärr i den så kallade 
hästhagen i Årnaböke. Det sägs att en gast förr 
huserade i kärret. I kärrets mitt fanns en stor 
ekpåle och om du rörde vid ekpålen blev du 
väldigt sjuk. Ekpålen är nu nedriven men du 
kan ännu se märken efter de pinnar och ris som 
förbigående förr i tiden kastade på pålen för 
att dölja den. Det finns personer än idag som 
fruktar platsen och sägnen om den gamla pålen.

Höstens mörker tränger sig på. 
Trädens kala grenar vajar i 
blåsten som uttryckslösa varelser. 
Vid denna årstid är det nästan 
omöjligt att inte fantisera om 
spökhistorier, ruskiga platser eller 
myter och legender. Här har vi 
samlat några berättelser från 
Halmstad, vilka som är sanna 
och vilka som är sägner får du 
avgöra själv. 

Spökhistorier
Fjelldalens slott
Snälla spöket Moberg bor på Fjelldalens 
slott. Spöket Moberg har för vana att flytta 
runt de gamla koffertarna på vinden, men 
tar sig även en liten vandring i resten av Fo

to
: A

nk
i H

ö
g

lu
nd

Fo
to

: P
a

tri
k 

Le
o

na
rd

ss
o

n

10 11

Laskiga Halmstad

Ruskiga platser
Galgberget
Ett benkast från Halmstad city hittar du  
Galgberget som skapades under istiden. 
Namnet leder tankarna till ond bråd död och 
skoningslösa bestraffningar i form av döds-
straff. Redan under den tid då Halmstad var 
danskt användes berget som avrättningsplats 
och de tidigaste beläggen dateras tillbaka till 
1600-talet. På kartor från den tiden har en 
galge avbildats straxt nordväst om Norre Port. 
Exakt var på berget avrättningsplatsen låg vet 
man inte, men om du någon gång går uppe 
bland bokarna och hör bladen susa – lyssna då 
lite extra på vad suset verkligen säger.

Virsehatt
Från Virsehatt har du en magnifik vy över  
Sennans dalgång och ända ut till havet.  

Laskiga 
platser

I fängelsehålan i Kvibille kan du ta del av berättelsen om drängen Johan Jacob Olsson Qwick.

Det sägs att berget användes som ättestupa av 
åldringar under forntiden eftersom branterna 
störtar lodrätt neråt. Här kastade man sig ner 
mot en säker död då man inte längre kunde 
försörja sig själv eller bidra till arbetet på gård 
eller i hem. Det är osäkert om detta är sant 
eller inte, men uppe vid ett av krönen finns 
hällar med skålgropar som dateras till brons-
åldern och tyder på att Virsehatt åtminstone 
har varit en form av offerplats. 

Kvibille
Den vackra byn Kvibille är fylld med anrik och 
spännande historia, som vackert skyltats upp 
längs Kvibilles Kulturvandring. En cirka fyra 
kilometer lång promenad fylld med historia 
och berättelser. Här kan du bland annat gå ner 
i fängelsehålan och läsa historien om drängen 
Johan Jacob Olsson Qwick som var den siste 
att avrättas i Kvibille. Tänk dig tillbaka i tiden 
och känn den råa och kalla känslan av hur det 
var att vara inlåst på 1800-talet. Följ sedan 
vandringen mot avrättningsplatsen där samme 
dräng blev huvudlös. Fantisera om forna tider 
och det makabra folknöje då pigor och drängar 
fick en extra dag ledigt, eftersom husbönderna 
skulle bilda en folkmassa runt platsen.

Slaget vid Fyllebro
Ett av de avgörande slagen under skånska 
kriget mellan Sverige och Danmark stod vid 
Fyllebro utanför Halmstad den 17 augusti 
1676. Slaget har fört med sig flera skrönor, 
bland annat den om Johan Friedrich Lützow. 

Den tyske överstelöjtnanten stred i dansk tjänst 
och ska, enligt legenden ensamt fällt sjutton 
svenska soldater när han försvarade bron över 
Fylleån. Han ska ha stått och slagits på sina 
benpipor medan hans kamrater flydde. Han 
ansågs så tapper att svenskarna på platsen senare 
förärade honom ett monument, som du än 
idag kan besöka, med inskriptionen: Stympad 
men Kämpande Föll här den Tappre Lützow i 
Fältslaget den 17 aug 1676. 

Vid samma slag ska en del av den danska krigs-
hären ha flytt upp längs Fylleån och sökt skydd 
i skogen vid ett vattenfall med svenskarna hack 
i häl. När de flyende danskarna sprang över en 
hängbro högg svenskarna av repen så att bron 
och danskarna föll. Detta vattenfall kallas idag 
Danska fall och mitt i ån ligger en stor sten 
som, efter sägnen, kallas Kungastenen till heder 
av den dåvarande svenska kungen Karl XI.
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