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KUNGSSÄNGARNA I KALMAR SLOTT 

Av Martin Olsson 

I (ira salen i Kalmar slott står en praktsäng som sedan århund
raden tillhört slottets inventariebestånd (fig. 1). Den är av ek och 
lådformig. Utvändiga längden är 2,25 m och bredden 1,53 m. 
Sidorna och gavlarna äro infällda i hörnstolpar med kvadratisk 
genomskärning. Sängen har lätt kunnat monteras ned, ty sido
styckena sammanhållas med hörnstolparna genom hakar som äro 
lastade i märlor i stolparna och krokade i motsvarande märlor i 
sidostyckena. Detta kan dock icke tolkas så att det är fråga om 
en resesäng. Den, liksom högreståndssängar i allmänhet från 
tiden, var nämligen för stor för att hopsatt kunna tagas in genom 
dörrhål av då gängse bredd och höjd. Sängen saknar numera botten 
men har haft sådan. Den har vilat på två på högkant ställda, 
varandra korsande lösa bräder som varit infällda i c:a 2 cm breda 
och 20 cm höga diagonalt placerade urtagningar i hörnstolparna. 
Sängens gavlar äro högre än sidorna och bådadera äro samman
satta av ramverk och fyllningar, de senare med rik skulpterad och 
förgylld ornering. På hörnstolparna stå karyatider med rik brosk-
Ofnamentik bl. a. i form av maskaroner (fig. 4). Karyatiderna äro 
upptill avslutade med ett slags joniska kapital och ha uppburit 
en nu försvunnen sänghimmel. Den har antingen varit av lik
nande slag som på den s. k. Clausholmssängen i Nationalmuseet 
i Köpenhamn (fig. 13) eller som på den likaledes danska sängen 
fig. 14.« 

På Kalmarsängen har vardera långsidan tre fyllningar, 
men en, den på vänstra sidan2 närmast huvudändan, saknas nu-

1 För fotografierna av dessa båda sängar tackar jag överinspektören vid 
Daiimarks Nationalmuseum Aage Roussell. 

2 Höger och vänster räknas här och i hela den följande framställningen 
från de i sängen liggandes synpunkt. 
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Fig. 1. Säng av dansk typ, den s. k. "Billesängen" i Kalmar slott, tillverkad 
1628 som bröllopssång för Anders Bille och Sophie Jakobsdotter (Rosen-
krantz) . Foto. Nils Lagergren 1962. — Bett von dänischem Typ, das sogen. 
Bille-Bdt im Schloss von Kalmar, 1628 als Hochzsttsbett fur Anders Bille und 
Sophie Jakobsdotter (Boscnkrantz) verfertigt. 

mera. Alla fälten äro omgivna av "böljelister", en variant av de 
vanligare hopplisterna. Fotändans gavel har två fyllningar åtskil
da av ett ramstycke med nu defekt ornering (fig. 3). Det avslutas 
upptill och nedtill med en maskaron, och den bortfallna mellan-
delen har antagligen varit en mindre karyatid. Ramstycket är 
avslutat med en list som uppbär en konsol med tandsnitt i under
kanten. Limrester visa att även konsolen varit ornerad, antagligen 
med en maskaron eller ett änglahuvud. Nedtill avslutas mellan-
styckel med ett postament som likaledes har haft en nu förlorad 
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Fig. 2. "Billcsängen". Foto. omkring 1860. Mandel-
grenska samlingen, Lund. — Das Bille-Bett. Foto 
um 1860. Mandelgren'sche Sammlung, Lund. 

ornering av samma slag. Orneringens kontur anges här tydligt av 
limrester. Likartad pålimmad ornering som på mellanstycket har 
omgivit gavelns fyllningar även på deras yttre sidor. Limrester visa 
att de täckt även delar av hörnstolparna. Även dessa stolpars yttersi
dor ha varit ornerade; på den vänstra stolpen vid fotändan är den 
bevarad i form av en herm, synlig på fig. 1, men bättre ehuru 
endast till en del på fig. 11. I fälten nedtill mellan postamenten 
och upptill mellan konsolerna finnes i mitten en maskaronlik-
nande ansiktsmask, på sidorna omgiven av broskornament. överst 
har gaveln en vulst i form av en kvartsstav och över denna en av-
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Pig. 3. "Billesängen". Fotändans gavel, överst inom den runda kransen Billes 
och Roscnkrantz ' vapen. Foto. N. Lagergren 1962. •— Das Bille-Bett, Giebel 
des Fussendes. Zuoberst, innerhalb des runden Kranzes, das Wappen der 
Bille und Bosenkrantz. 

slutningslist. Kvartsstaven är täckt med broskornament som i 
mittlinjerna över de båda fyllningarna äro sammankopplade och 
omslutna med en ring så att de där bilda öppna kronor. På ga
velns avslutningslist mellan karyatiderna som uppburit taket ligga 
två nu defekta kvinnofigurer som hålla en krans. 1 denna finnas 
tvenne vapensköldar för de danska ätterna Bille och Rosenkrantz. 

Gavelns två stora rektangulära fält ha bildframställningar i 
relief. I högra fältet (fig. 5) en byggnad av kyrklig karaktär med 
lågt fyrkantigt torn och stor rundbågig port. Framför byggnaden 
fyra personer, alla nu mer eller mindre defekta. Den längst t. h. 
har fotsid dräkt, till synes nakna fötter och långt, utslaget, vågigt 
hår; ansiktet och högra armen saknas. Den vänstra saknar hand. 
Figuren är en ängel. En del av den nedfällda högra vingen är 
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Fig. 4. Hörnstolpar på "Billesängens" fotgavel vilka uppburit sänghimmeln. 
Foto. N. Lagergren 1962. — Eckpforien am Fusscndglehel des Bille-Bettcs, die 
den Betthimmel gelragen haben. 
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Fig. 5. "Billesängen". Detalj 
av högra fältet pd fotändans 
gavel. Foto. N. Lagergren 
1962. — Das Bille-Bett. De
tail vom rechten Feld am 
Giebd des Fussendes. 

bevarad, och invid den vänstra axeln finnes ett runt parti som är 
översta delen av den likaledes nedfällda vänstra vingen. T. v. om 
ängeln en stående man, nu utan huvud. Han är klädd i ett slags 
kolt som upptill är knäppt med en rad knappar och har nedvikl 
krage. Kring livet har han bälte och nedanför detta vidgar sig 
kollen som en vid kjol som slutar ovanför knäna. Han har höga 
ornerade, stövelliknande fotbeklädnader. Den vänstra handen 
sträcker han mot en bredvid sittande figur, klädd i veckrik fotsid 
dräkt, hophållen av en vertikal knapprad av samma slag som på 
den nyss beskrivna mannens och med samma sorts nedvikta 
krage. Personen — av dräkten kan knappast avgöras om det är 
en man eller en kvinna — sitter på en stol vars underdel är ut
bildad som en maskaron; denna har en pendant i fältets högra 
hörn. Personens högra hand är lyftad i en hälsande eller väl
komnande gesl; den vänstra som saknar arm vilar mot låret. 
Bakom denna person finnes ytterligare en stående figur av vilken 
endast huvudet och (iverkroppen äro synliga. Dräkten överens
stämmer med den tidigare beskrivna stående mannens, men un
derkroppen är dold och det kan därför icke avgöras om kjolen 
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Fig. 6. "Billesängen". Detalj 
av vänstra fältet pd fot
ändans gavel. Foto. N. Lager
gren 1962. — Das Bille-Bett. 
Delail vom Unken Feld am 
Gicbd des Fussendes. 

är lång eller kort. Håret är långt och vägigt och ansiktet bevarat. 
Det förefaller att vara kvinnligt. Vid fältels vardera sida finnes 
ell träd och ett stort broskornament. Mellan de sistnämnda hänger 
ett molnband. 

Anordningen med träd, ornament, molnband och maskaroner 
återfinnes på motsvarande platser även i det vänstra fältet (fig. 6). 
Det har i bakgrunden en kyrka med spetsig genombruten spira 
och två gavelformade takkupor. Framför kyrkan har funnits en 
grupp av fyra personer, samtliga utom den längst t. v. nu mycket 
fragmentariska. Den sistnämnda har samma placering och ungefär 
samma utseende som den sist beskrivna personen i det föregående 
fältet. Den nakna högra foten och den nedersta delen av den fot
sida dräkten är bevarad på personen längst till höger. I fältets 
högra del finnas två bildframställningar över varandra. Unders! 
sitta fyra personer kring ett rektangulärt bord, de två flygelfigu
rerna vid bordels framsida på stolar med höga ryggstöd. Vid bor
dets bakre långsida sitta två personer som ha var sin arm liggande 
på bordet. Bakom den högra av de på stolar sittande finnes ytter
ligare en stående person med kvinnligt ansikte. Det sticker fram 
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Ftg. 7. "Billesängen". Första sidofältet på högra sidan. Foto. K. 
1964. — Das Bille-Bett. Erstes Sdtenjeld der rechten Seite. 

G. Pettersson 

Fig. 8. "Billcsängen". Andra sidofältct på högra sidan. Foto. 
1962. — Das Bille-Bett. Zweite» Seitenfeld der rechten Seite. 

Lagergren 
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Fig. 9. "Billesängen". Tredje sidofältet på högra sidan. Foto. N. 
gren 1962. — Da» Bille-Bett. Dritfes Seitenfeld der rechten Seite. 

Lager-

Fig. 10. "Billesängen". Andra sidofältet pä vänstra sidan. Foto. Förf. 1964 
— Das Bille-Bett. Zwdtes Seitenfeld der linken Seite. 
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Fig. 11. "Billesängcn". Tredje sidofältet på uänstra sidan. Foto. N. Lager
gren 1962. — Dus Bille-Bett. Dritle» Seitenfeld der Unken Seite. 

alldeles invid böljelisten och en arm håller hon framsträckt med 
banden mot stolen. Framför gruppen finnes i förgrunden en knä
böjande man i knäsid dräkt av det ovan beskrivna slaget. Han 
haller etl rektangulärt föremål av i (ivrigt något obestämd form 
i händerna. Över denna figurgrupp finnes en annan med en him
melssäng vilken i princip är anordnad på samma salt som den 
i det föregående omtalade Clausholmssäiigen (fig. 13). Vid var
dera ändan av sängen, som är bäddad och har en snedställd hu
vudkudde, knäböjer en nn defekt figur. Den högra har fotsid 
kvinnlig dräkt; den vänstra har manlig klädsel med koll som 
räcker till knäna. 

Sidostyckenas ornerade fyllningar ha alla ett ovall mittfält 
med ell stiliserat träd i vardera ändan och däremellan som huvud
figur en liggande, halvliggande eller sittande kvinna i veckrik 
klädnad. Sidopartierna i alla fälten äro fyllda med rika brosk-
ornament. Alla fältens skulpturer äro mycket skadade och dessa 
skador äro gamla. Fn fotografi i Mandelgrenska samlingen i Lund, 
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troligen från omkring 1860, visar att sängen då befann sig i näs
tan alldeles samma skick som nu (fig. 2).2a 

I första fältet på högra sidan ser man en sittande kvinna som 
håller vänstra armen uppsträckt (fig. 7). På eller i handen som nu 
saknas har funnits ett föremål efter vilket endast vissa märken 
äro synliga. Högra handen som är väl bevarad häller hon mitt 
för bröstet. Ansiktet saknas. Framför kvinnans fötter en urna och 
i denna en bukett av liljeliknande blommor. 

Högra sidans andra fält (fig. 8): En sittande kvinna med kors
lagda ben spelar på luta. Ansiktet och händerna saknas. Mot 
henne springer ett stort djur med rakt uppåt riktad hals men nu 
utan huvud. 

Högra sidans tredje fält (fig. 9): En halvliggande kvinna med 
korsade ben stöder sig på vänstra handen som är defekt. Den 
högra armen vars hand nu saknas håller hon uppsträckt. Ansiktet 
saknas. Vid hennes fötter sitter ett nu mycket defekt djur som när
mast ser ut att ha varit en på bakbenen sittande hund. 

Vänstra sidans första fält saknas. 

Vänstra sidans andra fält (fig. 10): En halvliggande kvinna 
med korsade ben stöder sig på högra handen i vilken hon håller 
något som ser ut att vara ett handtag till ett avbrutet föremål. Den 
vänstra armbågen håller hon tryckt mot kroppen med under
armen uppsträckt; dess hand saknas liksom också hela ansiktet 
med undantag för hakan. Framför hennes fötter står en stor 
ömliknande fågel med utslagna vingar. 

Vänstra sidans tredje fält (fig. 11): En halvliggande kvinna 
stöder sig på högra armbågen och håller högra handen för brös
tet. Hon saknar nu ansikte. Vänstra annen håller hon uppsträckt 
och på dess hand sitter en liten fågel. Vid kvinnans fötter saknas 
attribut men där uppväxa tvenne träd, medan i övriga fält endast 
finnes ett träd på motsvarande plats. 

Sängens skulpterade partier och böljelisterna ha i sin helhet 
varit förgyllda; ramstyckena och övriga oornerade delar ha stått 
omålade i ekfärg. Ställvis finnes på dessa partier rester av brun 

2 a Man har då bilden togs icke kunnat fotografera sängen inne i slottet 
utan flyttat ut den på en gräsplan där den tagits i starkt solljus. 
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Fiflr, 12. Vapentavla som tillhört Gustav II Adolfs konvmgssång i Kalmar slott. 
Utförd 1614 eller 1616 av Nils (Nilsson) Snickare och målad 1619 au Chris
toffer uon Bracht. Foto. N. Lagergren 1962. — Wappenscbild uom Gustav II. 
Adolfs-Bett im Schloss Kalmar. Verfertigt 1614 oder 1616 von Nils (Nilsson) 
Tischler und bemalt 1619 von Christoffer von Bracht. 

färg vilka troligen äro senare bättringar. Sängens invändiga ytor 
äro helt omålade. 

Huvudändans gavel är oornerad och har tre släta fyllningar. 
Den har över listen en vapentavla målad i gult (som ersättning 
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Fig. 13. Den s.k. "Clauiholmsängen" i Danska Nationatmuteet. Omkr, 1650. 
Foto. Danska Nationatmuteet. — Das sogen. Clausholms-Bett im Dänischen 
Nationalmuseum. I m 1650. 
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för guld) och heraldiska färger (fig. 12); i mittpartiet det svenska 
riksvapnet under öppen krona med Vasavapnet i hjärtskölden. 
På sidorna om kronan Gustav II Adolfs initialer G A R S i gul 
färg. I lavlans övre hälft är vapenskölden omgiven av skulpterade 
fruktknippen och blad. Likartad dekorering har funnits även på 
den undre hälften att döma av fyra kvarsittande träpluggar i 
denna del av tavlan. På vardera sidan om den kvadratiska vapen
tavlan finnes en karyatid, den heraldiskt högra kvinnlig, den 
vänstra manlig med kluvet helskägg; båda äro avslutade med 
joniska kapital. Hermerna visa betydande likhet med motsvarande 
detaljer på brunnen från omkring 1578 på Kalmar slotts borg
gård.2"5 Hermerna uppbära ett entablement med triglyfer i frisen 
och tandsnitt i kornischen, överst en gavel likaledes med tand
snitt. Under och mellan tänderna rester av röd färg, mönja eller 
cinnober. Frisens fält och partierna på sidorna om karyatiderna 
ha varit målade gråblå, och ganska mycket av denna färg är 
bevarad. 

Sovmöbler av denna sort och kvalitet äro ovanliga i vårt land 
I Nordiska museets samlingar finnes endast en defekt säng av 
likartat slag, men den är icke av lika hög klass och ej heller med 
lika rik broskornamentik. Den har kommit till Museet från Skåne 
och dateras av Sigurd Wallin till 1600-talets mitt.3 

Det har redan för länge sedan, muntligen av M. Mackeprang 
och Sigurd Wallin och i tryck av Manne Hofrén, påvisats att Kal
marsängen har dansk proveniens och att vapentavlan med Gustav 
II Adolfs initialer är utförd i äldre former än sängen i övrigt och 
utgör en detalj av en nu försvunnen, äldre säng från denna ko
nungs tid.4 Denna äldre säng, av vilken vapentavlan är en rest, 
kallas här i fortsättningen "Gustav II Adolfs säng"; och den yngre 
danska kallas "Billesängen". Den senare visar nära släktskap 
med en grupp danska sängar från 1600-talets förra del och mitt, 
bland vilka äro de redan omnämnda fig. 13 och 14. Alla dessa 

2b Se bilder i Martin Olsson, Kalmar slottshistoria II, s. 236. 
3 Sigurd Wallin, Nordiska museets möbler från svenska herrgårdshem I. 

Stockholm 1931. Bilderna 242—244. 
4 Manne Hofrén, Vasatid, karolinskt, s. 16 (Kalmar läns fornminnesför

ening, Meddelande 1938). 
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Fig. 14. Dansk »äng från 1600-talets mitt. Privat dansk ägo. F'oto. Danska 
Nationalmuseet. — Dänische» Bett aus der Mitte des 17. Jahrh . Dänischer 
Privntbesitz. 

sängar äro rikt utstyrda med broskornament och allegoriska figu
rer liksom Billesängen. 

Hofrén har ansett, att fotgavelns och sidostyckenas bildfram
ställningar på Billesängen äro "av klassisk art" och att scenen i 
vänstra långsidans mittersta fält föreställer Leda med svanen (fig. 
8). Så torde dock knappast vara fallet. Fågelns hals och övriga 
kroppsform erinrar icke alls om en svan, mera om en örn. Detta 
är dock icke något avgörande skäl. Avgörande för att scenen icke 
föreställer Leda och svanen är, att den liggande kvinnan i sin 
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Fig. 15. "Plan Ritning öfver Konungs Rummet" (nr 62) 
i Kalmar slott 1780. Krigsarkivet, a. "Konungs Sängen". 
b. "Skrank". c. "Cloaque". — "Plan-Zeichnung des 
Königszimmers" (Nr. 62) im Schloss zu Kalmar von 
1780. — a. "Könlgs-Bett". b. "Schranke". c. "Kloake". 

högra hand håller ett nu defekt handtagsliknande föremål som 
utgjort en del av hennes attribut. Vad detta varit kan icke säkert 
avgöras, men vad det än kan ha varit motsäger det den föreslag
na attributionen, ty Leda skall icke ha något annat attribut än 
svanen; någon gång uppträder dock en "erot" tillsammans med 
svanen.5 Det är troligare att sidostyckenas bilder framställt dyg
der eller andra egenskaper än att de återgivit scener ur den antika 
mytologien. Emedan kvinnornas händer och de attribut dessa 

5 Om Ledamotivet och dess olika framställande, se W. H. Boscher, Aus-
fiihrliches Lexikon der Griechischen und Römischen Mytologie II: 2 s. 1922 
ff. Leipzig 1894—97. —• För givande diskussion angående de ikonologiska 
frågorna tackar förfallaren professor Dag Norberg. 

176 



K U N G S S Ä N G A R N A I K A L M A R S L O T T 

. C^Ll £fa j , v.„ r Å; ̂  u M9-

Fig. 16. Interiör av Kungsmaket med konunyssången inom sitt skrank. Teck
ning av 0. Wallgren 1839. Nord. Mus. — Interleur des Königsgemaches mit 
dem Königsbett in seinen Schranken. Zeichnung von O. Wallgren 1839. Nor-
discbes Museum. 

burit till största delen äro förstörda, är det icke möjligt att med 
säkerhet bestämma vad sidofältens figurer betyda. 

Scenerna på fotändans gavel ha av K. G. Hilfeling betecknats 
som "bibliska historier"6 och troligen är detta riktigt. De återge 
säkerligen episoder ur Tobias' historia enligt den apokryfiska To
bias' bok. Denna historia var under 1500- och 1600-talen allmänt 
känd både i Danmark och Sverige och i vårt land fick den ytter
ligare spridning genom Olaus Petris Tobiae Comedia som utkom 
i många upplagor. Enligt tidens uppfattning skildar Tobias' bok 
det ideala kristna äktenskapet. Numera då boken icke längre ingår 
i de vanliga bibeleditionerna är historien knappast längre allmänt 
känd, och innan ett försök göres till tolkning av gavelfältens bil-

6 Se vidare härom s. 189. 
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der, är det därför nödvändigt att ge ett kortfattat referat av de 
viktigaste episoderna i boken. 

Tobias var en from man som vid det israelitiska rikets fall för
des i fångenskap till Ninive. Han träffades trots sin fromhet av 
stora olyckor. Bl. a. hände en gång, då han hade lagt sig till vila 
invid väggen till sitt hus, all en svala träckade utur sitt bo 1 hans 
ögon så att han blev blind. Med sin hustru Hanna hade han ett 
enda barn, sonen Tobias.7 Denne yngling sändes av fadern till en 
stad i Medien för att återkräva en utlånad penningsumma. Fadern 
rådde Tobias alt söka skälla sig cn lämplig reskamrat, och Tobias 
fann en ung man som så småningom visade sig vara ärkeängeln 
Rafael. Denne förklarade sig beredd att ledsaga Tobias till Medien 
och alt också följa honom tillbaka. Tobias gick in till fadern och 
meddelade detta och fadern bad då, att den unge mannen skulle 
komma in så att han kunde få hälsa honom. Det gjorde mannen 
och tillönskade Tobias' fader välgång. Fadern sade då: "Vad skall 
jag kunna ha för glädje som måste sitta i mörkret". Mannen sva
rade: "Hav tålamod, Gud kommer snart att hjälpa dig". Sedan 
lovade han fadern, att han skulle föra sonen helbrägda åter till 
honom. 

Tobias och hans följeslagare begåvo sig på väg, och då de 
kommo till floden Tigris, ville Tobias två sina fötter. Då kom en 
stor fisk och ville uppsluka honom. Men följeslagaren lillsade ho
nom att gripa fisken i gälarna och draga upp honom på land. Då 
Tobias gjort detta, fick han rådet att taga med sig fiskens hjärta, 
lever och galla vilka han senare kunde ha nytta av. 

Tobias kom under fortsättningen av resan till sin faders frände 
Raguel, som hade en dotter som hette Sara. Hon hade redan varit 
gift sju gånger, men varje gäng hade hennes man blivit strypt 
under bröllopsnatten av en ond ande som hette Asmodeus. Saras 
föräldrar ville därför icke gärna ge sin dotter till Tobias, emedan 
de fruktade att även han skulle bli dödad på samma sätt. Men 
följeslagaren styrkte både Raguel och Tobias i fråga om äktenska
pet. Djävulen hade, sade han, endast makt över dem "som av 

' Enligt den svenska bibelöversättningen, liksom enligt Vulgata, hette såväl 
fadern som hans son Tobias. Enligt den grekiska texten skulle fadern rälle-
ligen hela Tobit. (J. V. Personne, "Tobias" i Nordisk familjebok). 
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okyskhet taga sig hustrur, liksom de osjäliga djuren". När Tobias 
komme med sin brud i kammaren, skulle han under tre dagar 
endast bedja med henne, och den första natten skulle han lägga 
bilar av fiskens hjärta och lever på glöden. Då skulle Asmodeus 
fördrivas och icke kunna skada honom. "Men när tredje natten 
är förliden skall du foga dig till jungfrun med gudsfruktan, mera 
med begärelse efter frukt än av ond lusta, på det att du och dina 
barn måtte få den välsignelse som är lovad Abrahams säd". To
bias vidhöll efter detta sin begäran att få Sara. Då tog Raguel sin 
dotters hand och lade den i Tobias' hand. "Och de togo ett brev 
och skrevo äktenskapsförbund och lovade Gud och höllo mål
tid." Och Raguel bad sin hustru Hanna att ställa i ordning "den 
andra kammaren, och hade sin dotter Sara därin och hon grät". 
"Och efter aftonmåltiden hade de den unge Tobias in till jung
frun i kammaren." 

Tobias gjorde nu såsom följeslagaren hade rått honom. Han 
kastade stycken av fiskens hjärta och lever på glöden. Då flydde 
Asmodeus och ängeln grep honom "och band honom fjärran i 
öknen i Egypten". Sedan förmanade Tobias Sara att såsom föl
jeslagaren sagt bedja tillsammans med honom "i dag, i morgon 
och i övermorgon; ty i dessa tre nätter vilja vi bedja, därefter 
skola vi hålla oss tillsamman såsom äkta folk". 

Sedan äktenskapet ingåtts, hämtade följeslagaren penningarna 
i Tobias' ställe, för att denne skulle få stanna hos sin hustru. Där
efter återvände Tobias åtföljd av följeslagaren till sin fader. Hans 
huslru Sara följde efter med deras boskap och övriga ägodelar. 
Dä Tobias kom hem, uppmanade följeslagaren honom att bedja 
till Gud och tacka honom. "Gå sedan till din fader, kyss honom 
och smörj honom på ögonen med gallan från fisken; då skola 
hans ögon öppnas och din fader skall åter se". Tobias gjorde så 
och fadern återfick sin syn. Sedan frågade fadern vad man skulle 
kunna giva följeslagaren till tack för hans välgärningar. Tobias 
föreslog att de skulle bjuda honom hälften av all den egendom 
han förvärvat, och så skedde. Men då gav följeslagaren sig till 
känna och sade: "Jag är Rafael, en av de sju änglar som stå inför 
Herren". 

Bilden i högra gavelfältet (fig. 5) visar troligen hur Tobias fö
reställer sin följeslagare för fadern. Personen längst t. b. är följe-
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slagaren av vars vingar rester äro bevarade; i mitten står Tobias 
som med handen gör cn presenterande gest mot den på stolen sit
tande fadern. Denne gör en hälsande åtbörd med sin högra hand. 

Scenen nedtill t. h. i det vänstra fältet (fig. 6) föreställer un
derhandlingen om giftermålet. De båda på stolarna sittande per
sonerna äro troligen Raguel (t. v.) och följeslagaren, ängeln (t. h.). 
Kvinnan vars ansikte och ena arm synes bakom stolen t. h. bör 
vara Raguels hustru Hanna. De två personerna som sitta vid bordets 
bortre långsida och hålla var sin arm utsträckt på bordet äro Tobias 
och Sara. De vänta på att Raguel skall lägga deras händer till
sammans. Det föremål som den knäböjande mannen i förgrun
den häller i handen kan vara det skrivna "äktenskapsförbundet" 
varom bibeltexten lalar. 

Bilden ovanför den nu omtalade scenen visar brudkammaren 
med den bäddade himmelssängen. De två knäböjande figurerna 
framför densamma, en manlig och en kvinnlig, äro de bedjande 
Tobias och Sara. Fältets vänstra del är så förstört, att det är 
omöjligt att göra något grundat tolkningsförsök, men man kan 
gissa att det framställt någon scen i samband med Tobias' åter
komst lill sin fader exempelvis hur Tobias botar hans blindhet 
med fiskens galla. Av personerna bör den närmast fältets mitt ha 
varit ängeln; han bar nämligen en väl bevarad fot som är naken 
med tydligt urskiljbara tår, samt fotsid dräkt.8 

Trots att tydningen av bilderna på sängens sidostycken måste 
bliva mycket osäker därför att figurernas attribut i så stor ut
sträckning saknas, kan det vara befogat alt göra ett par försök 
till tolkning. Om man genomgår framställningarna i den med 
Billesängen ungefär samtidiga Cesare Ripas Iconologia, finner 
man, att en kvinna spelande luta såsom på bilden i högra lång
sidans mellersta fält förekommer endast i ett enda fall och detta 
har beteckningen "Sanguigno per 1'Aria".9 Den lutspelande kvin
nan är på den av Ripa återgivna bilden framställd tillsammans 
med en getabock som äter på en druvklase. Det på bilden pä 
sängen befintliga djuret kan av kroppen atl döma väl ha före
ställt en bock. N. M. Mandelgren har redan 1847 avbildat sängen 

8 För diskussion angående gavelfältens bildframställningar tackar förfat
taren fil. doktor Sigurd Wallin. 

9 Cesare Ripa, Della novissima Iconologia. Padova 1625, s. 110. 
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och dess detaljer. Djuret i det fält varom nu är fräga har på hans 
teckning huvud med horn. Något säkert bevis är detta visserligen 
icke, ty Mandelgren rekonstruerar ofta utan att angiva att så skett. 
På det fotografiska originalet till fig. 2 kan man emellertid med 
lupp se, att mera av skulpturen i fältets mitt var bevarat då foto
graferingen ägde rum. Det är därför troligt att Mandelgrens upp
fattning av djuret som en bock är riktig. Enligt Ripa som åberopar 
bl. a. Aristoteles hänsyftar bocken med druvklasen på Venus och 
Bachus. Det är emellertid troligt att man i det föreliggande fallet, 
där ingen druvklase kan ha funnits, uteslutit Bachus såsom ett 
mindre lämpligt motiv på en bröllopssäng, ty att "Billesängen" är 
en sådan är alldeles tydligt.10 Mot Venus riktar sig, säger Ripa, 
bockens natur, emedan detta djur är mycket böjt för älskog. 

Det andra bildmolivet på sidostyckena om vars betydelse en 
hypotes kan framställas är det i motstående fält på sängens vänst
ra sida, detsamma som ansetts föreställa Leda och svanen. Det är 
möjligt att det föreställt "Intelletto" dvs. "Potenza dell'anima", 
alltså "Förståndet" eller "Klokheten". Av Ripa framställes "Intel
letto" som en kvinna vilken vid fötterna har en örn med utslagna 
vingar. I högra handen håller hon en spira och kring pan
nan har hon ett diadem av flammor.11 Kvinnan på Billesängens 
vänstra mittfält har en stående örnliknande fågel med utslagna 
vingar vid sina fötter, och det föremål hon håller i handen kan 
ha varit handtaget till en i övrigt bortslagen spira (fig. 10). Hen
nes ansikte och panna saknas varför man icke kan avgöra om 
hon burit ett diadem av flammor. Trots detta kan man våga an
tagandet att bilden föreställt Klokheten. Om detta är riktigt, 
skulle det innebära att framställningarna i de båda långsidornas 
mittfält skulle korrespondera på så sätt att högra sidans bild 
skulle framställa den kroppsliga och den vänstra sidans den and
liga potensen. 

Billesängen kan enligt Hofrén vara "förfärdigad ej tidigare iin 
omkring 1650". Senare har Hofrén preciserat denna uppgift, så 
att sängen härrör "från någon framstående dansk eller nordväst
tysk verkstad c:a 1640-talet".12 Goda stilhistoriska skäl kunna 

10 Se vidare härom s. 190. " Ripa a.a. s. 327. 
12 Manne Hofrén, Stilmöbler från Vasatid till Karl-Johan s. 14 (Kalmar 

läns museum, Kalmar slott. Vägledningar. 1954). 
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anföras för båda dessa dateringar. Det kan emellertid vara befo
gat att undersöka, om man i slottets räkenskaper och inventarie
förteckningar kan finna stöd för en mera exakt datering av de 
båda sängarna och eventuellt även fastställa hur och när de 
kommit till slottet. För en sådan undersökning är det nödvändigt 
att redogöra för vad de nämnda handlingarna meddela om slot
tets bestånd av sängar alltifrån år 1613, då det efter Kalmarkriget 
återlämnades av danskarna. 

I 1613 års räkenskaper finnes ett "Jnwentarium efter Juthen a:o 
13" som anger slottets bestånd av möbler m. m, då det återläm
nades. Där fanns då ganska få möbler men bland dem 7 st. 
sängar.13 Ingen av dem är betecknad som konungssäng, och det 
kan också anses uteslutet att "Gustav II Adolfs säng" skulle vara 
en av de i detta inventarium nämnda, ty han var icke konung 
dä danskarna intogo slottet 1611. För att ersätta det förlorade 
tillverkades under de närmaste åren efter 1613 en stor mängd 
möbler av olika slag. Bl. a. blev en "Konungz Sängh", sex "Stånd-
sengier", tre "Sängier med täckie" och två "Fålbänckier . . . till-
arbetat hoos Nils Snickare S: 3 [ själv tredje] 1614 af 47 tolfter 
Sogebreder [och] 8 las Snickerwärke".14 Den omtalade konungs
sängen kan vara "Gustav II Adolfs säng". Nils snickares fullstän
diga namn var Nils Nilsson.15 

År 1615 tillverkades ytterligare en del möbler av Nils Snickare. 
Han gjorde detta år "af 35 tolfter Sågebreder" bl. a. 7 st. "Sängier 
med täkken, derlill suarfuade pelare" samt 4 st. "Ståndsängier".16 

Samma år förbrukades även "till K. Maij:tz Sängh", 4 st. "Jern-
täner och 4 st. haker".17 "Inwentarium till Anno etc. 1616" vid 

M KA. Småland 1613 nr 15. Räkensk. (Förkortas i det följande "Smal." etc). 
14 Smal. 1614 nr 18. Kalmar slott o. ladug. (Lönings-, förlärings- och man-

talsreg. m. m.) 
15 Räkenskapen för år 1617 meddelar nämligen att "Nils Nilsson Snidhkare 

öfuer ordningen bekomit Pening:r 17 daler 29 öre". (Smal. 1617 nr 4 Kalmar 
slott o. ladug. Räkensk.). 

i« Smal. 1615 nr 12. Lönings- och förtäringsreg. "Inwentar ium på Calmarne 
Slot Ifrån Johannis 1615 och till Johannis 1616". 

17 Smal. 1615 nr 12. Kalmar slolt o. ladug. Lönings- mantals- och förtärings
reg. — Hakarna tala för att denna konungssäng varit söndertagbar på samma 
sätt som Billesängen. 
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1615 års utgång, dvs. vid Johannis 1616, upptager en "Konungz 
Sängh", 10 st. "Nye Sänger medh Panel!", 25 st. "Sånger" och 
16 st. "Fållebenker här iblandh 1 förmåledt".18 Endast en av 
fållbänkarna var sålunda målad, men alla övriga sängar voro 
omålade. År 1616, dvs. från Johannis 1616 till Johannis 1617, 
användes "Till K: Majtz bock [D bok] och kledekistor, Sampt 
Konungenss Zengh, Grönsallen och till Norrundelenz tornet öfuer 
K: M: Gamar" 31 st. "Eckeplancker", 94 st. "båtspick", 124 st. 
"tackspick" och 5 packar näver.19 En del av ekplanken och spi
ken bör ha använts till en ny konungssäng, tillverkad 1616, ly 1618 
års inventarium redovisar 9 st. "Nije Sängier med Paneel", 2 st. 
"Konungz Sängier", 25 st. "Gemene Sängier" och 14 st. "Fålle-
bäncker".20 Även den år 1616 utförda nya konungssängen kan 
eventuellt vara identisk med "Gustav II Adolfs säng", och den 
bör vara tillverkad av Nils Snickare som var verksam på slottet 
t. o. m. år 1617. Den ena av de båda konungssängarna stod 1616 
i slottets Kungsmak, den s. k. Erik XIV:s sängkammare (rum nr 
62), omgiven av ett skrank. Årets räkenskaper meddela nämligen, 
att i "Konungz Cammaren" gjordes bl. a. "2 dörer och vtschuritl 
räch".21 Detta skrank ersattes 1673 med ett annat varom mera 
i det följande (s. 185). 

År 1619 målades en konungssäng vilket framgår dels av årets 
räkenskaper, dels av följande den 17 november 1619 daterade 
ordersedel från ståthållaren Herman Wrangel: "Effter dhet Hans 
Matsson och Nills Ericksson at Mester Christopher Bracht hafuer 
förmålet Enn Konnungz Säng och Fyre Enckell Stolar Så och 
förbättrat Mållningen vthi H. K. Mz Cammar, Befaller eder för-
denschulld at I låla honom bekomma vthi arbetes Lhönn Tollff 
dalhr pemngir vthaff 1618 åhrs Bijggningz R e s t . . . " I kvittering
en skriver målaren sitt namn "Christof von Bracht".22 Den ko-

18 Smal. 1615 nr 12. Knut Michelssons räkensk. 
19 Smal. 1616 nr 13. Kalmar slott o. ladug. "Här vthi Finnes Inbundne 

Uewersaler. . ." 
20 Smal. 1618 nr 9 A. Kalmar slott o. ladug. Räkensk. 
21 Smal. 1616 nr 13. Kalmar slott o. ladug. "Här vthi Finnes Inbundne 

Uewersaler . . ." 
2 2 Smal. 1619 nr 6 A. Kalmar slott o. ladug. Kungl. brev och kvittenser m. m. 

— I räkenskaperna namnes icke målningen av sängen. Den nämner endast atl 
efter överstens sedel den 17 november är betalt 12 daler penningar "till 
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nungssäng som målades mäste vara en av de två, tillverkade 1614 
och 1616, som omtalats i det föregående, ty både 1620 och 1621 
års inventarier upptaga endast två konungssängar (jfr nedan). 
Den ena av dem, nämligen den målade, måste vara identisk med 
"Gustav II Adolfs säng", ty i det följande omtalas ingen annan 
målad konungssäng i handlingarna. 

Enligt 1620 års förteckning över slottets "Bijggnings och Bohagz 
Partzedlar" funnos följande sängar: två "Konungz Sängier", sex 
"Sängier med Pannel", 25 "Gemene Sängier", 14 "Fållebänkier 
samt sex st. "Sängier tillglorde 1620".23 Ett inventarium för 
augusti 1621 visar alldeles samma antal.24 I inventariet till år 
1628 finnes däremot "3 Konungz Sängier, 7 Panelede Sängier 19 
gemene Sengier, 8 fallebenkier".25 Inventarierna för 1631, 1634, 
1636 och 1637 lämna nästan alldeles samma uppgift med det 
undantaget att 1636 års inventarium i stället för "Fallebenkier" 
bar benämningen "Slagbenkar", vilka ord sålunda i della fall böra 
vara synonyma. 

I inventarierna från och med 1643 finnas i allmänhet kortfat
tade uppgifter om rummens inredning och om de i dem befintliga 
möblerna. Enligt nyss nämnda inventarium fanns 1643 "Vthi 
konungens kammar" bl. a, "1 Konungz Säng med belete Snidare 
alnbete".26 Del kan ha varit densamma som här kallas "Gustav II 
Adolfs säng". Även 1647 års inventarium uppger att i detta rum 
då fanns "1 Konungz Sängh med Beläte och Snickarewercke".27 

År 1653 fanns "I Konungz Cammaren . . . 1 Inlagd Sängh mädh 
biltsnidare arbete". I samtliga dessa fall är det ovisst, om det da 

Christopher Hracht som ähr förbätralt och förmålal Konungens Cammar" 
(Ibid. Räkenskap f. 68). Till målningen förbrukades -I1/; ikålpund "Himmel!-
blå", 1 skalp. "Rossell", Vs skalp. Rijssgell, IV2 skalp. "Arpiomentum", 2 lod 
"Spanstgrön", 5 skalp. "Mönnia", 5 lod "Indieblå", 12 lod "Senobell", 1 
fjärding "Linrott", 3'/2 lod "Safran", 5 skalp. "Linollia", 1 skalp. "Fernitza ", 
1 skalp. "Romollia", 6V2 skålpund lim och en kruka. (Ibid. f 81 v 

»a Smål. 1620 nr 1. Kalmar slott o. ladug. Räkensk. A f. 43. 
-'i ibid. f. I:I. 
25 Smål. 1628 nr 10. Kalmar slott o. ladug. Rörje Perssons räkenskap för 

uppbörd och utgift f. 2 v. 
26 KA. Slott och gårdar. Kalmar. Räkenskap 1644 s. 6. 
27 Kra. Kalmar slotts- och forlifikalionsräkning 1647 (Krigskoll. Forlif. 

dep. G. Räkensk. Kassaräkn. frän fästningar) s. 12 f. 
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var den målade konungssängen eller en av de Ivå andra omtalade 
konungssängarna som stod i konungskammaren. Uppgiften i det 
sist omtalade inventariet att den varit "inlagd" talar närmast för 
att det varit en av de två andra konungssängarna. 

Inventariet för 1653 uppger vidare, att "Vthi Förgiölte Sallen" 
som nu kallas Gyllene salen, rum nr 59, fanns "1 Sängh mädh 
täcke och pall" och "1 Sängh mädh vthgrefwedt arbete".28 Den 
senare som måste ha haft skulptural utsmyckning kan ha varit 
den i det föregående beskrivna "Billesängen" och uppgifterna i 
de följande inventarieförteckningarna bestyrker att så var fallet. 
Inventariet för år 1660 uppger att i "Konungz Cammaren" fanns 
"1 Inlagdh sängh medh Billsnidare wärk", tydligen densamma 
som stod där 1653. Däremot omtalar inventariet ingen säng i 
Gyllene salen. Detla betyder dock icke, att den säng "mädh 
vtgrefwedt arbete" som fanns där 1653 jämte slottets övriga be
stånd av sängar hade försvunnit. Att de fortfarande funnos kvar 
visar bl. a. 1694 års inventarium som refereras nedan. 

Under slutet av 1600-talet började man använda kungsvåning-
ens rum som spannmålsmagasin och möblerna magasinerades då. 
Detta avspeglas i 1094 års inventarium. Enligt detta fanns i "Ko
nung/. Cammaren 1 Skranck med 2:ne dörar" men ingen säng.29 

Skranket som bör ha omgärdat sängen kan då icke ha varit ny-
gjort, vilket skulle varit meningslöst då rummet skulle användas 
som spannmålsmagasin. Det kunde däremot ha varit detsamma 
som omtalats 1616. Så var dock icke fallet, utan det 1694 om
nämnda skranket hade nygjorts lill Karl XI:s första besök i Kal
mar 1673, då stora anstalter vidtogos i slottet för hans värdiga 
mottagande. Bäkenskaperna visa nämligen att spik av olika slag 
detta år utlämnades "till Lådhemackaren Suän be:d till tuänne 
Stoora Sänga som skolla een wthj Kongz kammaren och dhen 
andhra wthj Dråtningz Cammare medh pellarewärck omkringh.30 

Det senare rummet skulle bebos av konungens moder drottning 
Hedvig Eleonora. Själva sängarna nygjordes icke utan reparera
des endast. Skranken i de båda rummen gjordes däremot nya. 
Nästföljande år, då det mesta av den på kredit tillverkade ståten 

28 Kra. Krigskoll. Fortifikationsdep. G. Räkensk. 1652. Invent. f. 2 v. 
29 KA. Kalmar läns landsbok o. verif. 1693—1698 (Calmar 1694 V. f. 1273). 
30 Kra. Krigskoll. Fortifikationsdep. G. 1673 s. 314, f. 316. 
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vid det kungliga besöket skulle betalas, upptaga nämligen räken
skaperna 4 st. furubjälkar, 10 tum i fyrkant, "till peelare werke 
och Sänge Skrank".31 

Möblerna i de kungliga våningarna voro 1694 magasinerade i 
den s. k. Förbrända salen, rum nr 74 i Öslra längans övre våning. 
I detta rum funnos nämnda år jämte andra möbler följande 
sängar: 

1 Säng af bilthuggare arbete N:o 1 med tecke öfwer uthan 
botin, behöfwes af samma arbete en god dehl repareras wär-
derat för 40:— :—. [dir smt] 

1 Dito af samma arbete N:o 2 och Sahl. Konung Gustaf Adolphs 
namn uppå 10:—:—. 

1 Dito N:o 3 med Rosigt Snickare arbete 5:—:—. 
1 Dito N:o 4 af fuhru på Fransöskt maneur [o maniére] med 

4 st stolpar och gement arbete. 2 stolpar smider 1:—:—. 
1 Dito N:o 5 sammanledes någon ofärdige af slijckt arbete 

1 Dito N:o 6 äfwen slijkt något sundrigh 1:—:—. 
1 Dito N:o 7 på samma sätt alla uthan bottnar 1:—:—.32 

Sängen nr 2 med Gustav Adolfs namn måste givtevis vara den 
tidigare omtalade, år 1619 målade "Gustaf II Adolfs säng". Säng
en nr 1 som, ehuru den behövde repareras, värderades till fyra 
gänger så mycket som Gustav Adolfs kungssäng måste ha varit 
rikt utstyrd. Allt talar för att det var samma säng med "vthgref-
wedt arbete" som 1653 stod i Gyllene salen, och av det följande 
framgår att den är identisk med "Billesängen". 

Enligt 1722 års inventarium fanns varken säng eller skrank i 
"Kongs Cammaren". Däremot fanns i "Lunte Cammaren [rum 
nr 82], som Tygwacktaren har om händer" bl. a.: 

"1 st. ofärdig Bilthuggare Säng g [amma] 1 för 40:—•:—. 
1 st. Dito med Konung Gust: Adolphs Nampn 10:—:—. 
1 st. Dito med Rosigt Snickare arbeete 5:—:—. 
2 st. gl. fransöska söndriga Sängar uthanför Lundt-Cammarn 

[i rum nr 83] 6:—:—. 
2 st. söndrige Stånd Sängar utan Bottnbräder 3 :—:—. 
1 gammal söndrig Stånd Säng uthanför lunt Cam:n 2:—:—. 

31 Ibid. G. 1674 s. 13, f. 77. 
32 ibid. f. 1274. 
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5 st. gemeena, dock gl. söndrige och obrukelige Ståndsängar inn 
i bem:te Cammar [rum nr 82] 4:26 4/9:—,33 

Uppgifterna om värdet visa, att den ofärdiga "bildhuggaresäng
en" måste vara identisk med sängen nr 1 i 1694 års inventarium, 
vilken förutsatts vara "Billesängen", och att sängen med Gustav 
Adolfs namn var Gustav II Adolfs målade kungssäng. 

Nästa bevarade inventarium är från år 1739. I detta säges om 
"Kongz Cammaren. Detta rum har äfwen warit bruket till Span-
nemåhls magazin".34 I rummet omtalas då varken säng eller 
skrank. Om "Grå Sahlen" säges i samma inventarium att "Detta 
rum har äfwen warit brukat till Spannemåhls Magazin". Där voro 
då bl. a. magasinerade: 

"2 st. gl:a Sängar — 1 gl. söndrig bilthuggare säng aldeles 
obrukbar — 1 dito med Konung Gustaf Adolphs namn likaledes 
adcles sönder och förfallen — några st. af 3 gl:a sängar som warit 
i Material Cammaren".35 Här kan icke vara tvivel om att den gam
la söndriga "bildhuggaresängen" är densamma som i 1694 och 
1722 års inventarier värderades till 40 dir smt, dvs. den som an
tagits vara "Billesängen". Lika självfallet är att sängen med Gus
tav Adolfs namn var densamma som värderats till 10 dir smt i de 
båda nämnda inventarierna. 

Någon gång mellan åren 1739 och 1755 har Gamla Kungs
makels möblering i viss mån återslällts.35a 1755 års inventarium 
uppger nämligen om "Congs Cammaren", att i densamma fanns 
"1 Gammal söndrig Bilthuggare Säng med Konung Gustafs 
namn". Samtidigt fanns i "Rut-Salen", rum nr 63 i den forna 
drottningvåningen i slottets norra länga: "2 Stycken gamla Säng-

33 KA. Kalmar läns verifikationer 1776 f. 1281. 
34 Ännu pä en plan av slottets övre våning, daterad 1728, liar Kungsmaket 

beteckningen "Magazins Saal N:o 5" (Martin Olsson, Kalmar slotts historia, 
Ritningar pl. 60). 

35 KA. Kalmar läns verifikationer 1738: 2 f. 2999 v. 
S5a Antagligen skedde det år 1743 lill tronföljaren Adolf Fredriks ankomst 

till Kalmar. Han skulle bo på slottet och kungsväningen blev då "uppstädad" 
och Kungmakets kasset tak reparerat . RI. a. gjorde åtta arbetsfångar 60 dags
verken "till Kongzrummens rengiörande och ut tömmande af [magasinets] 
Inventarie Pertzedlar som därutj warit samt sopande på alla nödiga ställen 
och jämwähl granrishackande med mera som till uppstädningen förefallit." 
(Kalmar läns verifikationer 1643: 2 f. 3322 v.) 
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ar — 1 Gammal Bilthuggare säng alldeles obrukbar och sön
derfallen — Några stycken af 3. gamla sängar".36 

Här föreligga två möjligheter. 

I. Att "Bildhuggaresängen" med konung Gustavs namn i 
Kungskammaren var identisk med den som i 1694 års inven
tarium betecknades nr 2 och värderades till 10 dir smt och att 
sängen i Grå salen var den som 1694 värderades till 40 dir smt, 
dvs "Billesängen". 

II. Att sängen i Kungskammaren var "Billesängen" som kom
pletterats med vapentavlan från "Gustav II Adolfs säng" och att 
den gamla alldeles obrukbara och sönderfallna "Bilthuggaresäng-
en" i Rutsalen var resterna av Gustav II Adolfs säng. Del senare 
alternativet måste som synes av det följande vara det rätta. 

1780 års inventarium uppger nämligen, att då i "Kongskam-
maren" fanns "1 gamal Söndrig Bildhuggare Säng med Konung 
Gustaf Adolphs namn" samt "4 lösa bilder",37 och detta är den 
enda säng som omtalas i detta inventarium. Vapentavlan ined 
Gustav II Adolfs initialer måste därför vid denna tid ha varit 
överflyttad till "Billesängen". De fyra lösa bilderna på sängen i 
"Kongskammaren" voro säkerligen de fyra karyatidema som upp
burit "himmelen" på "Billesängen". Samtliga övriga sängar jämte 
allt som fanns av möbler i slottet hade försålts på offentlig auk
tion den 7 februari 1777, sedan kronobränneri inrättats där och 
byggnaden överlagils av "Regale brännerikommissionen". Enligt 
auktionsprotokollet38 försåldes bl. a. "följande gamla saker som 
på denna Stadsens slott blifwit Casserade", nämligen "2 st. sönd
riga Sängar och 2 dito med bildthuggerie samt stycken af några 
sängar", tillsammans värderade till 16 skilling b:o. De inropades 
av "Byggmäster Ekebom" för 18 skilling. — "1 söndrig ståndsäng 
och en dito mindre" som värderats till 1 skilling 6 rundstycken 
förvärvades av "Mäster Törnberg" för 2 skilling. — "2:ne gamla 
Furubord och en lilen Ståndsäng" samt "1 söndrig ståndsäng" 
värderade till 2 skilling inköptes av "Boström" för 2 skilling 6 
rundstycken. — "1 söndrig säng" värderad till 1 skilling inropa-

38 KA. Kalmar läns verifikationer 1756 f. 1977 r och 1978 r. 
37 Kra. Fortifikationsarkivet IV H 64. 
38 KA. Kalmar läns verifik. 1777: 2 f. 2800. 
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des av "Stiberg" för värderingsumman. — Slutligen förvärvades 
"1 söndrigt furubord, 1 söndrigt baktråg, 1 söndrig ståndsäng, 1 
utsliten slipsten" av slottsfogden Hadders för 2 skilling. Bland 
det bortauktionerade bör ha varit resterna av Gustaf II Adolfs 
målade kungssäng och måhända också taket till "Billesängen". 

Från år 1780 finnes en detaljplan över "Konungs Rummet" 
(fig. 15). Den visar "Konungs Sängen" (a) omgiven av ett 
"Skrank" (b). Skranket omtalas icke i 1780 års inventarium men 
däremot i K. G. Hilfelings journal från hans besök pä slottet 
1796. Han uppger att i Kungsmaket stod "en gammal Säng med 
mycket Bildthuggerie. . . för 2:ne Personer, vist 10 om ej 11 
qvarter bred med ett gallerie eller skrank omkring såsom vid et 
altar". Han omtalar även vapentavlan med Gustav II Adolfs namn, 
de båda danska vapnen på sängen och de inånga "utskurna" figu
rerna som "föreställe Bibliska historier".39 Det sista bevarade 
inventariet och rumsförteckningen är från 1807. Det meddelar om 
"Kongskammaren", att i detta rum fanns "et Sängställe med Bild-
huggerie och förgijlta ornamenter, gammalt och förfallit, om-
gifwet med et staket af träd, plumpt arbetat, blåmålat och i för
fallit tillstånd".40 

Den av de nämnda källorna från 1780 till 1807 omtalade 
möbeln måste vara den förgyllda "Billesängen" som försetts med 
vapentavlan från Gustav II Adolfs säng. Från år 1839 finnes även 
en interiörbild av Kungsmaket tecknad av O. Wallgren (fig. 16) .41 

Den visar tydligt "Billesängen" med karyatiderna, men ulan säng
himmel och med Gustav II Adolfs vapentavla på huvudändans 
gavel. Bilden stämmer väl överens med planen från 1780. Den 
visar även det omgivandes skranket. Det kan av formerna atl 
döma mycket väl vara detsamma som omtalas i 1694 års inven
tarium och som tillkommit år 1673. Både sängen och skranket 
funnos kvar i rummet till år 1856, då de bortflyltadcs i samband 
med Kungsmakels då påbörjade restaurering. De uppställdes då 

39 Hilfelings journal. Avskr. i A T A. 
40 Kra. Fortifikationsarkivet IV G. 60V*. 
-n Orig. i Nordiska museet. — Bilden har haft underskriften "Gustaf Adolphs 

rum i Kalmare slott" men däröver är skrivet "Gustaf X:des". Orsaken till änd
ringen har troligen varit att rummets spis, som dock är senare än inredningen 
i övrigt, har Karl X Gustavs initialer och årtalet 1657. 

189 



M A R T I N O L S S O N 

i ett annat rum, troligen i Grå salen, och avtecknades sensomma
ren 1859 av Carin Sylvander.42 Skranket har efter den tiden för
svunnit, när och hur är hittills obekant. 

De anförda uppgifterna ur inventarieförteckningarna visa, att 
vapentavlan på "Billesängens" huvudända tillhört en av de båda 
konungssängar som 1614 och 1616 tillverkades av slottssnickaren 
Nils Nilsson och den av dem som 1619 målades av Kristoffer von 
Bracht. De visa också att "Billesängen" efter all sannolikhet fanns 
i slottet 1653. År 1694 värderades den till 40 dir smt ehuru den 
då var i behov av reparation, medan Gustav II Adolfs säng till 
vilken den omtalade vapentavlan hört ansågs vara värd 10 dir 
smt. Båda sängarna kunna sedan följas i inventarierna till år 
1755, då vapentavlan på "Gustav II Adolfs säng" var överflyttad 
till "Billesängen". 

Som redan nämnts har "Billesängen" på sin fotända ätterna 
Billes och Rosenkrantzs vapen med det förstnämnda vapnet he
raldiskt till höger. Detta måste betyda att den tillhört en medlem 
av ätten Bille som varit gift med en av ätten Rosenkranlz. Det 
enda äktenskap inom ätten Bille under 1600-talets förra del och 
mitt som därvid kan komma i fråga ingicks den 14 december 
1628 mellan sedermera danske riksmarsken Anders Bille (1600— 
1657) och Sophie Jakobsdotter Rosenkrantz (f 1667) .43 Anders 
Bille dog den 10 november 1657, svårt sårad vid svenskarnas 
stormning av Fredriksodde. Han var en stor jorddrott och mycket 
rik. De båda vapnen och det ikonologiska innehållet i sängens 
utsmyckning visar att den bör ha varit makarnas bröllopssäng, 
och i så fall bör den vara tillverkad 1628. Något stilistiskt hinder) 
för en så tidig datering finnes icke, ty broskornamentiken var 
fullt utbildad i Sydtyskland redan i slutet av 1500-talet och i 
Danmark var den högsta modet omkring år 1630. I sitt arbete 
"Danmarks snedkere og billedsnidere i tiden 1536—1660" säger 
Chr. Axel Jensen, att broskornamentiken i Danmark "nåede sit 
höjdepunkt c:a 1630—60".44 Att ett par medlemmar av Danmarks 

4 2 Teckningen i enskild ägo. Fotografi av densamma har godhetsfullt ställts 
lill förf. förfogande av fil. doktor Sigurd Wallin. 

43 C. F . Bricka, Dansk biografisk lexikon 3, redig, av Poul Engestoft, Köpen
hamn 1934, s. 7 ff. 

44 Chr. Ax. Jensen a.a. s. 20. Köpenhamn 1911. 
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högsta och rikaste sociala skikt skaffade sig en bröllopssäng som/ 
i form och dekorering var fullt modern är naturligt. Sängen har' 
som i det föregående visats, funnits på Kalmar slott år 1653. Dåj 
det icke är troligt att man under 1600-talets mitt till slottet Inköpt 
en säng försedd med danska adelsvapen, måste man förutsätta att 
den är krigsbyte från Lennart Torstenssons danska fälttåg 1643 
—1644, då Bille, som blivit riksmarsk 1642, var överbefälhavare, 
men icke lyckades hejda det svenska anfallet. 

ZUSAMMENFASSUNG 

M. Olsson: Die Königsbetten im Schloss von Kalmar. 
Im Granen Saal des Schlosses zu Kalmar steht ein Himmelbett, das seit 

. lahrhunderten zum Inventarbesland des Schlosses gehört hat. Der Betthimmel 
ist jedoch nunmehr verschwunden (Abb. 1—4). Das Bett ist aus Eichenholz 
und hat reich skulplierte und vergoldete Verzierung in Form von Figurengrup
pen, die mit Knorpclornaraent eingefasst sind. Am Giebel des Fussencles sind 
in einem Kranz die Wappen der beiden dänischen Geschlechter Bille und 
Rosenkrantz angebracht (Abb. 3). 

Die Rilddarstcllungen des Giebels, die alle sehr beschädigt sind, geben im 
iibrigen Szenen aus der Tobiasgeschichte nach dem apokryphen Buch Tobias 
wieder. Dieses schildert die ideale christliche Khe nach der Auffassung des 17. 
Jahrhunder ts . In der hier folgenden Heschreibung der Ausschmiickung wird 
rechts und links vom Gesichtspunkt der im Relle liegenden angegeben. Im 
rechlen Feld (Abb. 5) wird dargestellt wie der Reglciter des Tobias, der sich 
später als der Erzengel Rafael erweisen sollte, vom Väter des Tobias emp-
fangen wird. Im linken Feld (Abb. 6) sind drei verschiedene Szenen dargestellt. 
Zuunterst rechts, nahe der Mitte, wird die Eheschliessungsverhandlung 
zwischen Tobias und Raguel in Bezug auf die Tochter Sara des letztgenannten 
wiedergegeben. Vier Personen sitzen an einem Tische, zwei hinter diesem 
und zwei auf Stiihlen mit hohen Rocken an den Ecken der Vorderseite. 
Ober dem Rande des rechten Stuhles sieht man das Gesicht einer Frau . 
Ihren rechten Arm mit crhaltener Hand streckt sie nach dem Stuhl hin aus. 
Im Vordergrund ein knieender Mann, der einen viereckigen Gegenstand halt. 
Die beiden hinter dem Tisch sitzenden sind Tobias und Sara, die jeweils ihren 
Arm auf den Tisch ausgeslreckt halten. Nach dem Bibeltext legte Raguel die 
I land seiner Tochter Sara in die Hand des Tobias zum Zeichen, dass er die 
Eheschliessung billige. Dies ist noch nicht geschehen, aber die beiden Kontra
henten halten ihre Hände hereit. Die zwei Personen auf den Stiihlen an 
den Ecken des Tisches sind vermutlich rechts der Engel Rafael und links 
Raguel. Die nur teilweise sichtbare Frau hinter dem Engel ist wahrscheinlich 
Raguels Frau Hanna. Der Gegenstand, den der knicende Mann im Vorder-
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grund in der Hand häll, ist möglicherweise die schriftliche Eheverpflichtung, 
die dem Hibeltext zufolge aufgesetzt wurde. 

Die Szene iiber der soeben beschriebenen zeigt Tobias und Sara im Gebet 
vor dem Ehebett knieend, das einen Relthimmel von gleichem Typ wie der 
des Clausholmsbettes Abb. 13 hat. Nach dem Text sagte Tobias auf Rat 
des Engels zu Sara: „Drei Tage und drei Niichte läng sollen wir beten, danach 
sollen wir uns wie Eheleute zueinander verhalten." 

Die Bilder im linken Felde sind so beschädigt, dass es nicht möglich ist, 
eine begrundete Erklärung fiir ihre Deutung zu geben, aber man konnle 
sich vorstellen, dass sie irgendwelche Szenen von der Heimkunft des Tobias 
wiedergegeben haben, als er nach den Anweisungen des Engels seinen Väter 
von der Erblindung heilte. 

Die verzierten Fullungen der Seitenstiicke haben alle in ihrer Mitte ein ovales 
Feld mit einer weiblichen Figur. Sie stellen Tugenden oder Eigenschaften 
dar, da aber die Hände, die die Attribute dieser weiblichen Gestalten gehalten 
haben, in den meisten Fallen verloren gegangen sind, ist es nicht möglich, 
sie mit Sicherheit zu deuten. In zwei Fallen mag es indessen berechligt sein, 
hieriiber Hypothesen aufzustellen. Die Gestalt im Mittelfeld der rechten Seite 
spielt auf einer Laute und auf sie springt ein Tier zu, dem der Kopf fehlt, 
das aber nach einer Zeichnung aus der Mitte des 19.Jahrhunderts ein Bock 
gewesen ist (Abb. 8). Nach der mit dem Bett ungefähr gleichzeitigen „Icono-
logia" des Cesare Ripa (1625) leitet die Natur des Bockes auf Venus hin, ,,da 
dieses Tier sehr zur Liebe geneigt ist". 

Im gegenuberstehenden Feld auf der linken Seite des Bettes liegt eine Frau, 
zu ihren Fiissen ein stehender adlerähnlicher Vogel mit ausgebreiteten Fliigeln 
(Abb. 10). In ihrer rechten Hand halt sie den Handgriff eines im iibrigen 
wcggeschlagenen Gegenstandes, der ein Szepter gewesen sein känn. Ver
mutlich stellt sie „lntelletto", ..Potenza dell 'anima", d. h. Klugheit oder Ver
stand, dar. Nach Ripa wird diese Eigenschaft als eine Frau dargestellt, zu 
deren Fiissen ein Adler mit ausgebreiteten Schwingen steht. In der rechten 
Hand halt sie ein Szepter und um die Stirn trägt sie ein Flammendiadem. 
Auf dem Biide des Bettes fehlt der ganze obere Teil des Kopfes der Frau, 
weshalb nicht zu entscheiden ist, ob sie ein Diadem gelragen hat. Wenn die 
Deutung der beiden besprochenen Seitenfelder richtig ist, so wiirde das darauf 
hinweisen, dass in den beiden gegeniiberstehenden Mittelfeldern auf der einen 
Seite sich eine Darstellung der leiblichen auf der anderen eine der seelischen 
Potenz befunden hat. 

Am Giebel des Kopfendes hat das Bett ein Wappenschild mit dem schwe
dischen Reichswappen unter offener Krone. Zu dessen Seiten befinden sich 
die Initialen Gustav II. Adolfs G A R S (Abb. 12). Ältere Forscher haben 
schon naehgewiesen, dass der Wappenschild urspriinglich nicht diesem Betl 
sondern einem Möbel von älteren Formen zugehört hat. Das Bett, von dem 
der Wappenschild ein Rest darstellt, wird hier „das Bett Gustav II. Adolfs" 
und das fruher beschriebene „Rille-Rett" genannt. Das letztere gehört zu 
einer Gruppe dänischer Prachtbetten aus der ersten Hälfte und Mitte des 
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17.Jahrhunderts, die hier durch das sogen. Clausholmsbett im Dänischen 
Nationalmuseum repräsentiert wird (Abb. 13) sowie durch das in Privat-
besitz befindliche Bett Abb. 14. Der Verf. weist nach, dass das ,,Gustav II. 
Adolfs-Bett", zu dem der Wappenschild gehörte, eines von zwei „Königs-
betten" gewesen ist, die von dem Schlosstischler Nils Nilsson in Kalmar in 
den Jahren 1614 und 1616 hergeslellt wurden, und zwar das von diesen 
beiden Betten, das von Christoffer von Bracht im Jahre 1619 bemalt worden 
ist. Es stånd im „Königsgemach" des Schlosses und war 1616 von „einem 
durchbrochenen Geländer" umgeben. Dieses wurde 1673 durch ein anderes, in 
barocken Formen ausgefiihrles ersetzt, das sich bis zum Jahre 1856 noch an 
seinem Platze befunden hat. 

Das Wappen am „Bille-Belt" gibt an, dass es fiir den nachmaligen Reichs-
marschall Anders Bille (1600—1657) verfertigt wurde, der am 14. Dezember 
1628 die Ehe mit Sophie Jakobsdatler Rosenkrantz (f 1667) einging. Sowohl 
das Wappen wie die oben beschriebenen Bilddarstellungen sprechen dafiir, 
dass es das Hochzeitsbelt der beiden Ehegatten gewesen ist. Es diirfte daher 
im Jahre 1628 ausgefuhrt worden sein. Das Bille-Bett kommt in den Inventar-
verzeichnissem des Schlosses erstmals 1653 vor. Dass man um 1650 ein Bell 
mil dänischen Adelswappen fiir das Schloss eingekauft hat, ist kaum glaubMch. 
Wahrscheinlicher ist, dass es als Kriegsbeute im dänischen Felclzug I.cnnarl 
Torstenssons 1643—1644 milgcnommen worden ist, als Anders Bille, der 
1642 Reichsmarschall geworden war, den Oberbefehl hatte, es ihm jedoch 
nicht gelang den schwedischen Angriff zum Stehen zu bringen. 

Das „Bett Gustav II. Adolfs" känn in den Inventarverzeichnissen von 1619 
ib und das „Bille-Betl", wie erwähnt, von 1653 ab verfolgt werden. Sein 
Betthimmel befand sich noch im Jahre 1694 an Ort und Stelle, wo cr im 
Inventar genannt ist, und sicherlich auch 1722, als das Belt mit demselben 
Wert wie 1694, 40 dir smt., aufgenommen wurde. Das ,,Belt Gustav II. Adolfs" 
wird gleichzeitig mit 10 dir smt. geschälzl. Beide Betten können dann in den 
Inventaren bis 1755 verfolgt werden. Damals war ,,Gustav II. Adolfs Bett" 
„ . . . vollständig unbrauchbar und zerfallen" und sein Wappenschild war an 
das „Bille-Belt" versetzt worden, das damals mit dem erwähnten Geländer im 
Königsgcmach aufgestellt war. Die iibrigen Teile des ,,Bettes Gustav II. Adolfs" 
und der ganze Rest der Schlossmöbel, mit Ausnahme des „Hille-Rettes", wur
den auf einer Auktion im Jahre 1777 verkauft, nachdem die staatliche Wein-
brennerei im Gebäude eingerichlet worden war. Ein Plan aus dem Jahre 
1780 zeigt das Königsgcmach mit dem Bett innerhalb der Geländerschranken 
(Abb. 15). Nach dem Inventar aus dem gleichen Jahr fehllc damals der Bett-
himmel, die vier Karyatiden, die ihn einst trugen, waren jedoch noch erhållen. 
Eine Zeichnung von O. Wallgren von 1839 zeigt den Raum und das Bett in 
seinen Schranken (Abb. 16). Es blieb bis zum Jahre 1856 im Königsgcmach 
stehen, als man es wegräumle, da der Raum reslauriert werden sollte. Eine 
ungefähr gleichzeitig oder etwas später aufgenommene Fotografie (Abb. 2) 
zeigt, dass es sich damals ungefähr im gleichen Zustand wie jetzt befand. 
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