
Galgens historia 
Det finns mycket lite skrivet om galg-
en, trots att den är det vanligaste 
bruksföremålet i de svenska hemmen. 
Ordet galge är en tämligen ny term i 
det svenska språket och omnämns 
först omkring 1915.  

Fram till slutet av 1800-talet för-
varades kläder och andra textilier i 
kistor. Man tror att galgen introduce-
rades vid 1900-talets början i sam-
band med att kistorna fick stå tillbaka 
och istället ge plats åt de mer moder-
na klädskåpen. Galgen kom då som 
en naturlig lösning på ett praktiskt 
problem.  

Det lär vara Albert Parkhouse som 
uppfann ståltrådsgalgen. Året var 
1903 och Parkhouse var anställd vid 
Timberlake Wire & Novelty Company, 
Michigan, USA. 1904 tog ägaren till 
företaget patent på uppfinningen. En 
prototyp av ståltrådsgalgen presen-
terades dock redan 1869 av O.A North 
i Connecticut.  

Galgens stora genomslag kom med 
urbaniseringen och den industriella 
revolutionen. Människors konsum-
tionsvanor hade fram till dess präglats 
av sparsamhet medan den nu övergick 
till en ”slit- och slängkultur”.  

Fabrikstillverkade galgar i trä 
(senare i plast) pryds ofta med före-
tagsloggor. De gamla trägalgarna 
berättar om en tid då små lokala 
klädbutiker var vanliga i svenska byar 
och städer. Butiker som idag ersatts 
med internationella kedjor och shop-
pingcentra.  

Det är svårt att veta om de mass-
producerade galgarna fått stå som 
modell för de hemgjorda eller om det 
är tvärt om. Man kan dock med 
säkerhet säga att uppfinningsrike-
domen vad gäller galgar har varit stor. 
De hemgjorda galgarna är ofta enkelt 
utformade i trä med en krok av metall. 
Bland de mer bearbetade galgarna 
förekommer till exempel sådana där 
mittpinnen snidats i form av en fågel 
som sedan målats i olika färger.  

Det finns otaliga exempel på galgar 
som tillverkats på fabrik men som 
sedan smyckats i hemmen med tyg 
eller virkade fodral. Vanligt är även att 
man ristat in namn och årtal på 
galgarna. Mellan 1940 och 1980 var 
det vanligt att man virade in galgarna 
i plastband, ofta med en rosett vid 
kroken.  

Då de hemgjorda och hemsmyckade 
galgarnas upphovsmän i de flesta fall 
är anonyma är det svårt att säga 
något om syftet med utsmyckning-
arna. Men att klä galgarna i tyg eller 
plast tros i första hand vara en este-
tisk åtgärd, även om det kan tänkas 
ha en viss praktisk funktion då det 
möjligen skyddar kläderna från att 
skadas på skrovliga ytor eller vassa 
kanter.  

Det sades att om en man tillverkar 
en galge så pass omsorgsfullt att den 
inte går att skilja från en fabriks-
tillverkad sådan är det ett tecken på 
att mannen behöver komma bort från 
hustrun och hemmet ett tag.  

De klädda galgarna tros vara gjorda 
för att ges bort i present. En sådan 
galge symboliserade omsorg och 
omtanke till mottagaren från den som 
inte hade ekonomisk möjlighet att ge 
bort något ”riktigt”.  

Den smyckade galgen hade sin 
storhetstid under 1940 – 1970-talen, 
men galgen som bruksföremål är lika 
aktuell idag. Den är ett viktigt redskap 
för förvaring av kläder och kommer 
fortsätta vara hemmets vanligaste 
bruksföremål länge än. 
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