
GABESTOKKEN
Gabestokken er en to-delt bjælke eller træplade med hængsel i 
den ene ende og lås i den anden. Den var udformet med to-tre 
halvmåneformede huller til enten at fastlåse benene eller til fast-
holdelse af arme og hoved (som vist på billedet). Synderen blev 
lænket til gabestokken med et halsjern.
Gabestokken var et strafferedskab, der var meget almindeligt i 
Danmark fra middelalderen og op til midten af 1800-tallet. Det 
var en fysisk afstraffelse, som gik ud på offentlig ydmygelse og 
at begrænse den straffedes bevægelsesfrihed. Gabestokken 
blev brugt til at straffe for mindre grove forhold, - fx hvis man 
ikke overholdt helligdags-lovgivningen. 

KAGSTRYGNING
En kag er en høj, bred sokkel, hvor den straffede fik hovedet låst 
fast i en halsring. Straffen var at blive pisket offentligt på byens 
torv. 
Kagstrygning var ofte straffen for tyverier, prostitution og bordel-
drift. Denne afstraffelsesform blev anvendt fra middelalderen 
og op i 1800-tallet.
Kagstrygningen blev i Danmark udført af bødlen og bestod 
af 27 slag med 9 forskellige ris; tre slag med hver. Slagene blev 
givet på den dømtes ryg. Kagstrygningen kunne suppleres med 
brændemærkning af den dømte. Kagstrygning medførte altid 
tab af ære for den straffede, og det var en vigtig del af straffen, 
for en æreløs person var udstødt af samfundet for altid. 

SPANSK KAPPE
En spansk kappe var et strafferedskab, der blev anvendt i bl.a. 
Danmark.
Den spanske kappe bestod af en tønde med et stort hul i bun-
den og et mindre hul i toppen, der var stort nok til, at et hoved 
kunne komme igennem. Redskabet blev anbragt på personer, 
der havde været skyld i offentlig uro, eller til prostituerede kvin-
der. Straffen bestod i, at synderen enten blev ført gennem byens 
gader med tønden på, eller at synderen blev anbragt uden for 
kirkedøren i kirketiden. På denne måde blev synderen ydmyget 
over for alle i byen.  
På “kappen” lagde man en seddel, hvor der stod, hvad synde-
ren havde gjort galt, så alle kunne se det.
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