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SMÄRRE MEDDELANDEN 

KÄKEN PA STORTOHGET I STOCKHOLM 

Så vitt jag kan finna i »Sveriges medeltids» icke just lättpenetrerade text, 
har Hans Hildebrand aldrig uttalat sig om, hur han tänkt sig, att den stock
holmska kåken på Stortorget sett ut; dock tycks han hava föreställt sig den 
ungefär i enlighet med en parisisk motsvarighet så som den framträder i en 
1800-tals-rekonstruktion av oviss exakthet, eftersom han låtit denna rekon
struktion — dock utan kommentarer — inflyta i första delen av sitt stora 
verk (s. 429, fig. 177). Det är ett slags tornbyggnad i två våningar, den 
övre öppen — där väl syndarens exponering för allmänheten skedde och 
eventuellt även själva straffexokutionen — medan några smärre trähus 
utvändigt belamra undervåningen. 

Dot ser besynnerligt ut och har så vitt jag vet varit utan verkan på 
senare spekulationer rörande arton av den makabra inrättning, här är 
fråga om. Bunden som ens fantasi varit av 1600-talots Koppar-Matte på 
hans påle, har man uppenbarligen utan vidare identifierat denna anord
ning med don, som varit rådande undor medeltiden. »Kåken . . . . var 
en spöpåle, utrustad mod halsjärn och fotstockar Här skedde även 
avrättningar. Kåkon stod kvar hela medeltiden, men flyttades, ovisst 
när, till Järntorget», skriver östman.1 Även för Adolf Schiick2 iir kåkon 
on spöpåle, och han erinrar om, hurusom i Skänninge den där förefintliga 
Rolandsbilden »Turelang» ersatte don stockholmska Matte sora symbolisk 
representant för lagens straffande obönhörlighet. 

I sitt nya, märkliga arbete: »Stockholm vid 1400-talets slut» (1940) har 
däremot Henrik Schiick lagt fram en helt ny teori; han ägnar där torget och 
kåken ett helt kapitel för sig (s. 105 ff.). Icko heller han förnekar visserli
gen förekomsten på torget av en skampåle i och för vissa offentliga av-
straffningar, men han menar, att denna är en relativt sen företeelse (dock 
troligen redan från 1300-talets mitt). Men den ursprungliga och egentliga 
kåken var den inte. När han från olika utgångspunkter granskar de termer 
»stupan» och »stupagrevens hus», som begagnades i samband härmed, kom
mer han till den slutsatsen, att mod dessa termer avses ott timraerbyggt häkte 
av högst otrevlig beskaffenhet sådant ett dylikt skymtar i ett par bevarade 
beskrivningar från senare tid, den ena i saraband med Wivallius' fängelse 
vistelse i Kristianstad, den andra i den skildring, som Rääf gör från 

1 De äldre rådhusbyggnadernas historia (Stockholms rådhus och råd. Fest
skrift, 1915, s. 66). 

* Det svenska stadsväsendets uppkomst och äldsta utveckling (1926), s. 
437 f. 

3 Samlingar och anteckningar till cn beskrifning öfver Ydre härad i 
Östergötland III (1861) s. 13 ff. 
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Ydre härad, där lokaler av den ifrågavarande typen tyckas stått kvar ända 
in på 1800-talet; skildringen är målande nog i sin ruskighet: »cn timring 
i fyrkant af 3 till 4 stockhvarf öfver jorden, utan stenfot, eldstad eller 

Fig. 1. 
Träsnitt ur »Brandenburgische halzgcrichtsordnnng» 

(Nurnberg 1816. Efter Geisberg). 

lönstor», bara med cn liten lucka eller låg dörr för fången att krypa ut 
och in igenom.1 

Schuck kommer till den slutsatsen, att den stockholmska kåken, »stu-
4 Taken synas dock här varit »hopspotsade», alltså oj sådana som förut

satts för de strax nedan berörda häktena. — Möjlighoten av att kåken i 
Stockholm verkligen just varit en byggnad i en eller annan form antydes 
för övrigt redan av L i z z i e C a r l s s o n , Bödelsämbetet i det medeltida 
Stockholm (Samfundet S:t Eriks årsbok 1934, s. 111). 
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pan», varit just on sådan mindre byggnad, holt visst av trä,5 fungerande 
som häkte, men också som exekutionsplats. Donna plats har varit »stu
pans» tak — som alltså varit platt — för att straffutförandot offentligen 
skullo beskådas, stadens skådelystna innevånare till vederbörlig varna-
gel. »Stupan» på torget torde brunnit ned 1330, men uppfördes igen, dock 
icko mera på torget, där dot började bliva ont om plats, utan inom kvarte
ret Helvetet norr om Storkyrkan, där don ansågs lämpligare, men kora 
längre ur vägen. Den uppfostrande vorkan av ett straffs verkställande 
ville man emollortid därför inte gå miste om — så kom skam- och spöpå-
len till på den gamla platsen i det bortflyttado häktets ställe. 

Den föreställning av den gamla kåkon, som man kan göra sig med ut
gångspunkt häri, överraskar i början. En uppbyggd fyrkant mitt på ett 
stadstorg, på en gång fängelse och schavott Men jag tror att Henrik 
Schiick gjort sin rekonstruktion på ett träffande riktigt sätt. Jag stö
der dotta omdöme gonom att hänvisa till ett senmedeltida tyskt träsnitt av 
Wolf Traut använt som illustration till en »Bambergische Hnlsgorichts-
ordnung» tryckt av H. Pfeil i Bamberg 1507, eller ännu hellre till cn 
annan, föga yngre: Bernhard Schoens bild till den brandonburgska mot
svarigheten till nämnda arbete (»Brandenburgische halzgerichtsordnung») 
utgången från Jobst Gutknechts officin i Niimberg 1516° (fig. 1). Den senare 
utgör uppenbarligen en fri kopia av don förra, men är rikare på detaljer 
och tydligare i sina angivningar, varför don är särskilt tacksam att stu
dera och följos här i och för nedanstående beskrivning. Vad vi so är on 
samling straff- och tortyrredskap — svärd, ris, stock, skampåle, bål, galge, 
stogol, vindspol med kedja avsedd att kroka upp den olycklige usling, 
som oj vill bekänna, och allt vad det är — men utanför donna samling, 
uppåt don övre bildrandcn, är inställd on rektangulär byggnadskropp, 
som också don måsto vara att räkna till Justitias instrument. Byggnaden, 
uppförd i sten, med markerade hörnkodjor, är uppenbarligen holt låg och 
saknar fönster; dess enda ingång för gonom ena kortväggen och troligen 
in på on liten gård eller dylikt. Från denna gård fortsätter on icko över
täckt trappa upp på byggnadens tak, som bildar on slät plattform bevuxen 
mod gräs; däruppe står något som sor ut som cn rund huggkubbe och vid 
den bortre smalsidan ett slags »armor Siinder»-raonument, en etele-artad, 
upptill rundhuggen tavla med en kalvariegrupp. 

Don som kommer från diskussionen om den stockholmska »stupans» 
rätta art till denna parad av skräck-föremål blir här stående mod ett: 
men donna besynnerliga byggnad — den är ju i själva verket just en 
sådan, som man velat göra gällande att »stupan» varit! Väggarna sakna 

6 Jag erinrar om BD företeelse som den s. k. »Sankt Staffans stupa>, 
fordom på Norrala kyrkogård i Hälsingland, en liten kapellartad gravbygg
nad el. dyl. av trä (varom se L i t h b e r g , Sankt Staffans stupa och ett 
forngermanskt lagstadgande, Fornvännen 1915 s. 149 ff.). 

e G e i s b e r g , Die deutsche Buchillustration in der ersten Hälfte des 
XVI. Jahrhunderts resp. VII (1931) pl. 319 och I (1929) pl. 26. 
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Fig. 2. 
Kåken i Visby. Teckning av P. A. Säve. (Efter Gotländskt arkiv 1937.) 

fönster; att de äro uppförda, av sten i stället för som hos oss av trä har 
givetvis sakligt sett ingenting att betyda. Den lilla porten motsvarar un
gefärligen don lucka, vilken Itääf antecknat frän Ydro som don enda kom
munikationsleden för den därinne inspärrade. -Men främst fäster man sig 
vid don flata plattform, bevuxen med gräs, vartill trappan leder. Len 
måste haft ett särskilt ändamål, och detta ändamål har uppenbarligen 
sammanfallit mod det, som det platta taket på Stockholmskåken fyllde. 
Stelen vid dess kortända mod dess religiösa bildmotiv gav den det mått 
a\ kyrklig holgd, som hade rätt att höra platsen till; kyrkan undandrog 
ju oj även den svårt brottsliga sitt förobedjande deltagande i hans ytters
ta, stund. Kobben därbredvid på 1516 års bild har man väl att uppfatta 
sum stupstocken själv. 

Mere iin dessa rader behövas förmodligen ej som kommentar lill de båda 
träsnitten. Så vitt Jag förstår, bekräfta do glänsande vad Henrik Schuck 
kommit fram till enbart gonom sin kritiska behandling av do litterära 
dokumenten i ärendet. Icko heller har jag här tagit till min uppgift att 
pfi en bredare bas undersöka, om andra bildurkunder an do två anförda 
skulle kunna anträffas här eller där för att styrka tesen. Blott i förbi
gående gör jag uppmärksam pa cn pennteckning från 1800-talets mitt av 
P. \. Säve, återgivande den då ännu kvarstående kåken i Visby7 (fig. 2). 

7 Publicerad som illustration lill S t e f f e n , P. A. Säves gärd i Visby 
och konsolerna på Perskammurens yttertrappa (Gotländskt arkiv 1937 8. 
29 ff.). 
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Den är förnämligt nog byggd helt av sten och kombinerar de båda motiven: 
schavott och spöpåle (den senare krönt av ett slags »koppar-matte» eller »Tu
relang», enligt uppgift on någonstädes ifrån tagen helgonbild). Huruvida 
donna kombination är ursprunglig är inte känt, lika litet som om schavot
ten inrymt någon »stupa» eller hur långt tillbaka i tiden anordningen 
går.8 Den torde trots alla dess osäkerhetsmoment vara värd att taga en 
viss hänsyn till också för fastlandskåkarnas vidkommande. 

Carl R. af Ugglas 

»FIDE KYRKA OG STRIDERNA 1361» 

Bengt Söderberg har i Fornvännen (1935), 35—42, under ovenneevnto 
titel segt at vise, at Fide Kirke, S. Gotland, har vseret dolvis afbrsendt 
undor Valdemar atterdags plyndringstogt til Visby og Storsudret 1361. 
Sikre spor af branden or det dog ikke lykkodes at paavisc i kirken, et 
enkelt forhold tåler endog derimod. Paastandcn seges fortrinsvis bogrun-
det ved hjeelp af et paa triumfbuen anbragt kalkmaleri. 

Detto visor en lidende Kristus, sammensunket og stottendo sig til 
et kors. Bag hans hovede er anbragt on glorie, og derefter ot slynget 
skriftbaand, hvis minuskler ikke läder sig IBBSC i gengivelsen. Ovenover 
dette er med kraftige minuskler anbragt et leoninsk hexameter, som 
jsevnligt har vasret offcnliggjort og oversat. 

Mod don tidligste ovorsaittelse: »templet uppbränt, folket slaget har 
klagande stupat för svärdet» er indvendt, at indskriftons 2 förste ord 
edes succense ikke kan overssettcs som vist, idet kun ordets entalsforin 
kan have betydningon tempel, og man har derefter oversat indskriften: 
»Husen uppbrända, sörjande störtar folket mördat med svärd.» Bengt 
Söderborg mener dog, at don förste overswttelse snarest daikkor den op
rindelige mening, og at det sproglig mindre korrekte udtryk or frem
kommet af rimhensyn. Han slutter dog med at cfterlyso ny indlseg i 
sporgsmaalet, saerlig fra filologisk side. 

Saadanne er saavidt mig bekendt ikke fremkommet og kan ogsaa 
vanskeligt före sporgsmaalet til en endclig lösning, selv om det skulde 
blive godtgjort, at en brand har fundet sted. Derimod kan der vsere 
anledning til at henledc opmoerksomheden paa et forhold, der jeevnligt 
överses of filologer: förbindelsen mellem billcdo og text. For den loege 
betragtcr or texten ikko en i sig selv afsluttct helhed, men en tydelig-
gorclso af billcdets indhold. Og det vil igen sigo, gens kan ikke som 
i de ovenfor gengivno overscettelser voaro subjektet for dot i linie 2 
sagte; det kan alenc vojrc den i billedct viste lidende Kristus. Derved 

8 Några där inmurade höggotiska konsoler, som uppenbarligen hämtats 
från cn kyrkoruin cl. dyl., skulle kunna tyda på ett förhållandevis sent 
tillkomstdatum. Mon dessa konsoler kunna ju fått denna sin placering vid 
cn nyaro tids reparation av schavotten, som flyttats åtminstone en gång. 


