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Erik Dahlbergs bilder av Kalmar 
gamla stad och deras värde 
som historisk källa 

Av M a r t i n Olsson 

Kunskapen om den gamla staden i Kalmar grundar sig vad medeltiden 
beträffar helt och hållet på arkivaliska uppgifter och på de iakttagelser 
och fynd som gjorts vid utgrävningar eller på annat sätt. För 1600-talet 
kompletteras dessa källor av ett icke särskilt stort, men efter svenska 
förhållanden ovanligt fylligt planmaterial. Stadsbilderna däremot äro 
mycket fåtaliga. Den äldsta bild av själva staden som har något topo
grafiskt värde är en teckning av den då tjuguårige Erik Dahlberg 
(fig. 1). Den finns i Palmskiöldska samlingen i Uppsala univ.-bibi. och 
publicerades första gången 1929 av F. Wernstedt.1 I en ruta i nedre 
högra hörnet är bilden signerad »E. Jönsson fecit 1645». Erik Jönsson 
hette han nämligen innan han som officer antog det för detta yrke 
mera passande namnet Dahlberg. Teckningen är en renri tning efter 
skisser som Dahlberg bör ha gjort under en resa till Tyskland 1645. 
Möjligen kan den även delvis återgå på förarbete från 1644 då han 
likaledes besökte Kalmar på hemresa från Tyskland. Renritningen 
och signeringen bör ha skett efter framkomsten dit 1645. Teckningen 
tillhör en serie topografiska bilder av Dahlbergs hand från åren 1643-
47, alla i samma maner och signerade och daterade på samma sätt i 
en ruta i ett hörn av teckningen. Den är en bland de tidigaste i se
rien.2 

Vid resan sommaren 1645 fick Dahlberg medfölja en stor svensk 
eskader som i början av juni avseglade från Dalarö och Älvsnabben 

1 F. Wernstedt, »Alt Cahnar» av Erik Dahlberg, ett bidrag till Gamla Kalmars topografi. 
S. Kristoffers Gilles krönika. V. s. 3 ff. Kalmar 1929. — Originaltcckiiingen i t" Ii, Palm-
skiölds saml. topografica vol. Småland I. 
2 Sigurd Wallin, Av en skrivare blev en tecknare, i Kring Suecia Antiqua, utg. av Sigurd 
Wallin. Stockholm 1967 s. 41 ff. 



Fig. i. Kalmar slott och gamla stad, teckning av Erik Jonsson (Dahlberg) 1645, Ippsala 
univ.bibi. — Kalmar Castle and Old City, drawing hv Erik Jönsson Dahlberg 1645. 

Fig. 2. Kopia i tredje led efter Dahlbergs teckning, fig. 1, av N. I. Löfgren, iSoo-lalels 
förra del. K. Vitterhetsakademiens arkiv. — Copy by N. I. Löfgren in the early igih cent. 
of a drawing inaelc in 1792 after a 17O7 copy of the 1645 original. 

Fig. 3. Av N. I. Löfgren »rättad» version av Dahlbergs teckning fig. 1. K. Vitterhets
akademiens arkiv. — A "corrected" version of Dahlbergs drawing, Fig. 1, made by N. I. 
Leifgren. 
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under befäl av amiralen Erik Ryning. Eskadern möttes av motiga vin
dar och mäste söka skydd innanför Landsort. Först i början av augusti 
kom man in i Kalmarsund, och den lilla skuta på vilken Dahlberg be
fann sig hade då sprungit läck vid Ölands norra udde.3 Den måste repa
reras och säkerligen skedde det i Kalmar. Under detta, troligen korta 
uppehåll bör Dahlberg, som nämnts, ha utfört de skisser som ligga 
till grund för stadsbilden. 

Kalmarteckningen som är en ofta använd källa skall i det följande 
granskas detalj för detalj och jämföras med på andra vägar vunna säkra 
uppgifter för att graden av dess allmänna tillförlitlighet skall kunna 
fastställas. Först är det emellertid nödvändigt att sätta sig in i Dahl
bergs arbetsmetod då han skapade sina topografiska bilder, och för 
detta lämnar hans nu publicerade förarbeten till Sueciaverket en 
mängd mycket upplysande material.4 Det visar att totalbilderna ofta 
äro sammanställda efter delskisser, tagna från olika observationspunk
ter. Ej sällan äro dessa skisser kompletterade med ritningar i större 
skala av viktigare detaljer. 

Pä Kalmarbilden ser man längst t. v. Grimskärs skans. Dess planform 
överensstämmer väl med ritningarna från 1600-talet, men murarna äro 
mycket för höga och den omgivande pålkransen har aldrig funnits.5 

Skansen är i verkligheten belägen långt ute i sundet öster om slottet 
och Dahlberg mäste ha gjort en särskild skiss av densamma och vid ren
ritningen inplacerat den helt nära slottet för att få plats med den på 
bilden. Slottets och stadens front mot sjön äro sedda ungefärligen från 
nordost. Tecknaren har befunnit sig på Stenhuggareholmen eller i en 
båt i dess närhet ungefär vid A på fig. 4 som är en rekonstruerad 
översiktsplan av Kalmar med dess omgivning vid 1600-talels mitt. Den 
visar stadens 1614 påbörjade och under ett årtionde framåt utförda 
nya fästningsgördel med dess bastioner samt den medeltida r ingmuren 
jämte dennas och fästningsgördelns inbördes läge. Från punkten A har 
Dahlberg kunnat se slottets hela östra och norra fronter, stadens sjö
port, frän vilken en läng brygga går ut i vattnet, samt de tre bastioner-
11.1 7, 6 och 5 t. h. om Sjöporten. 

Detaljbilden fig. 5 av teckningens vänstra del återger slottet och dess 

• Erik Wennberg, i Ernst Ericsson och Erik Wennberg, Erik Dahlberg oeh hans levnad 
och verksamhet, s. 28 ff. Uppsala 1925. 
' Erik Dahlberg, Teckningar till Suecia antiqua el bodierna. I Stockholm. II Uppland, 
nig. Sigurd Wallin, Stockholm 1963 och 19(16. Jag tackar min vän, Sigurd Wallin fiir 
givande diskussion rörande denna fräga. 
5 Marlin Olsson. Griinskär i Kalmarsund, Kalmar län 1965. 

3 ~ 674351 Fornvännen H. g, 1968 
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yttre fästningslinje. I denna ha södra och östra postejerna huvar; den 
norra, som vid denna tid kallades »Taklösa rundelen», saknar synligt 
tak vilket var i överensstämmelse med verkligheten. Den hade öppna 
batterier på översta planet, östra postejens huv hade blåst av i en svår 
storm 1635 men hade ersatts redan följande år med den som bilden 
visar (K S III s. 66 ff.).6 Vallarna mellan postejerna äro återgivna som 
vertikala murar med stora skottgluggar. Tecknaren har sålunda ute
slutit jordvallarna och låtit de låga murarna på deras krön represen
tera vallarna i deras helhet, en förklarlig men icke godtagbar förenk
ling. Framför båda vallarna finnes palissadcr och run t slottsholmen 
en pålkrans, det senare en anordning som visserligen var projekterad 
men som aldrig blev utförd. På stranden nedanför norra vallen ligger 
en mindre byggnad med sadeltak; dess tillvaro är icke konstaterad, 
men den kan mycket väl ha funnits. 

Av slottsbyggnaden innanför vallarna ser man längst t. v. det runda 
Södra tornet, med trattformig huv, det fyrkantiga Sydöstra tornet med 
ett slags barock trappgavel som blivit betydligt förvanskad av teckna
ren, samt mellan tornen östra längans södra del. Bakom denna längas 
höga tak skymtar man Rödkullatornets huv. Allt detta överensstämmer 
med verkligheten, men så är icke fallet i fortsättningen. T . h. om Syd
östra tornet borde man nämligen se östra längans norra del, Nordöstra 
tornet och norra längans östra del jämte Fångetornet. De saknas helt 
och man ser rakt in på borggården. Mitt i komplexet reser sig där det 
höga Kuretornet och framför detta kungstrappans trapphus med dess 
ensidiga snedtak samt t. v. västra längans södra del med högt tak. Dessa 
tre sistnämnda byggnadspartier äro tämligen riktigt återgivna ehuru 
fönstrens antal, här liksom på andra ställen, är godtyckligt angivet; 
dock kunde endast Kuretornets övre del och huv samt möjligen taket 
på trapphuset utifrån ses från den angivna platsen. Dahlberg har 
därför troligen varit inne på borggården. Bakom västra längans tak 
visar teckningen gaveln till en byggnad som skulle utgå vinkelrätt från 
västra längan i västlig riktning. Gaveln har ett run t fönster och en 
flög. Någon sådan byggnad är icke känd och har med säkerhet icke 
funnits 1645. Den naturligaste förklaringen torde vara att Dahlberg 
i kanten på sin kroki ritat en detalj av en takkupa på västra längan 
och vid renritningen tolkat krokien felaktigt. På platsen för norra 
längans östra del och Fångetornet finnes på teckningen en låg bygg-

• Martin Olsson, Kalmar slotts historia I-IV, Uppsala 1944-1965. Citeras i det följande 
i texten K S I-IV. 
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Fig. 4. Rekonstruerad översiktsplan av Kalmar gamla stad visande den medeltida ring
muren och den efler 1613 uppförda fästningsgördeln. — Reconslruction showing the 
medieval curtain wall and the fortifications begun after 1613. 

nad med sadeltak; den har på gaveln två rektangulära och ett run t 
fönster och överensstämmer icke alls med den dåvarande verkligheten. 
De här anmärkta stora felaktigheterna mäste bero antingen på att 
Dahlberg icke hunni t fullborda sina skisser av slottet eller möjligen 
på att de varit så summariska att han vid renritningen icke kunnat 
tyda dem. Ti l l höger om den sist beskrivna, felaktigt återgivna bygg
naden följer Vattentornet, norra längans västra del och Kungsmaks-
tornet, samtliga i riktig form. 

Omedelbart t. h. om den taklösa norra postejen ligger en byggnad 
rakt över slottsgravens myning i Kettilen, vilket var det dåtida namnet 
på slottets och stadens hamn. Byggnaden vilar på två bågar med ett stöd 
mitt i vallgraven. Den har lågt tak och fem mindre murhål alldeles 
under taket. Någon byggnad är icke känd på platsen invid norra pos-
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Fig. 5. Förstorad detalj av vänstra delen av fig. 1. — Enlarged detail of the left-hand 
part of Fig. 1. 

tejen, men det är dock troligt att bilden har verklighetsunderlag. 
Grävningarna ha visat att stadens r ingmur fortsatt över vallgraven 
fram till postejen; dess grund är utgrävd och ännu synlig i vattnet 
(K S IV pl. 49). Det är därför troligt att det är en del av den med 
skyddstak försedda Unnade ringmuren som bilden återger och de högt 
sittande hålen äro öppningarna mellan tinnarna. Bakom byggnaden 
ser man en smal spira med flög från en låg underbyggnad som ser ut 
att vara belägen alldeles invid vallgraven. Någon byggnad på denna 
plats som kunde motsvara bilden är icke känd. Möjligen kan spiran ha 
tillhört ett »lusthus» i en invid vallgravens norra del belägen trädgård 
(jfr K S IV pl. 84). Invid den takförsedda muren över vallgraven fin
nes på fastlandssidan ett hus med högt tak, trappgavlar och ett karnap 
på långsidan. Om det funnits eller icke är okänt. Framför huset skjuter 
en kantig bastion ut i vattnet invid vallgravens mynning. Denna bas
tion finnes icke på någon plan och inga rester ha påträffats vid gräv
ningsundersökningar på platsen. Frän bastionen går en palissad i rak 
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linje utefter stranden till Sjöporten (fig. 6). Porthusets övre del är ska
dad. Från detsamma skjuter den redan omtalade långa bryggan ut i 
hamnen. Den har en tvärann på södra sidan med en liten byggnad, 
»stadens hemlighus», på bryggans yttersta ände; både port, hus och 
bryggor är väl kända från handlingar, planer och grävningsundersök
ningar (K S IV pl. 80 och 49). Sjöportens utseende är däremot icke 
känt annat än genom denna och en annan av Dahlbergs teckningar 
(fig. 7). Omedelbart t. h. om Sjöporten vidtager raden av bastioner i 
stadens nya fästningsgördel med mellanliggande vallar. På den andra 
bastionen från vänster, »Christina» (nr 6 på planen) är hissad en stor 
fana med »tre kronor», en artighetsbetygelse av tecknaren mot drott
ning Kristina. På alla bastionerna finnas rader av skanskorgar. Från 
den tidigare angivna punkten kunna bastionerna ha setts på detta sätt; 
den första (nr 7) ligger dock mycket för nära Sjöporten. Alldeles i bil
dens högra kant finnes en väderkvarn, och i förgrunden längst t. h. ser 
man Kvarnholmens sydvästra udde med tre små hus. I februari 1647 
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fingo borgmästare och råd befallning av kungl. maj:t att laga, så att 
de fiskare och andra som slagit sig ned på den närmare fastlandet be
lägna delen av holmen skulle ha tagit bort sina hus före våren 1648, 
emedan fortifikationsarbeten för en beslutad ny stad på holmen då 
skulle igångsättas (K S III s. 100). Bilden är därför i denna detalj 
troligen i huvudsak riktig. 

Bakom strandpalissaden och bastionerna är stadsbebyggelsen samlad 
på båda sidor om Sjöporten med Storkyrkan som dominerande mitt
parti. Alla husen ha höga tak och ett par av dem ha trappgavlar. 1 be
byggelsens yttre kant t. h. resa sig tvenne tornlika fyrkantiga byggna
der. Den ena är ruinerad i sin övre del, den andra har sadeltak med 
spets och flög. Omedelbart bakom bastionerna ser man en Unnad mur 
mellan dem och stadsbebyggelsen. Muren börjar vid Sjöporten och om
sluter stadsbebyggelsen t. h. på bilden. Det är den medeltida stadsmu
ren och de höga byggnaderna äro torn i samma mur, varom mera i det 
följande s. 47. Området mellan stadsbebyggelsen och slottet är beväxt 
med bulliga träd; i bakgrunden terrängbeteckning nästan helt utan ve
getation. I trädgruppen kan ungefär mitt emellan slottet och Storkyr
kan skönjas en uppskjutande kupol med en hög spets. Den kan möj
ligen vara ett lusthus i en trädgärd, eller eventuellt en fantasiprodukt. 

Storkyrkan har högt obrutet sadeltak och trappgavlar i båda ändarna 
och är orienterad ungefär i nordväst-sydost. Den har fyra stora rund
bågiga fönstcrhål i norra väggen. På vardera gavelnocken finnes en 
spets med flög och nära västra gaveln en liten klockstapel som rider 
över taket. Stapeln hade uppsatts 1637 (s. 45). I öster har Storkyrkan ett 
utbyggt smalare, tresidigt avslutat kor. Detta har två stora rundbågiga 
fönster i norra långväggen och ett i vardera av koravslutningens båda 
synliga sidor. Teckningen av kyrkan överensstämmer vad planen be
träffar i stort sett med resultaten av Sven Rosmans utgrävning av dess 
grundrester åren 1923-257. Själva koravslutningen kunde Rosrnan 
icke gräva ut, men han fick fram så stor del av korets norra vägg och 
dess östra hörn att hans rekonstruktion, som visar tresidigt kor av mitt
skeppets bredd, är den enda möjliga. I huvudsak återger Dahlbergs 
teckning byggnadskroppens form på ett riktigt sätt. Frågan om fönst
rens storlek, form och antal måste dock lämnas öppen. 

Strax t. v. om kyrkans kor synes eu byggnad med rektangulär plan
form, sadeltak och en hög spetsig spira som till synes tillhör ett torn in-
7 Sven Rosman, Berättelse om utgrävningarna 1923-26 i Camla stan i Cahnar. S. Kristof
fers Gilles krönika 1926. s. 15 if, — planen a.a. s. 23. 
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vid byggnadens från åskådaren vända sida. Spiran kan dock även tänkas 
ha varit en förvanskad takryttare. Huset som är orienterat i öster-
väster har två stora rundbågiga fönster på södra långsidan och ett på 
gaveln samt över det senare ett run t fönster. Byggnaden har kyrklig 
karaktär. Det är därför möjligt att den föreställer Lilla kyrkan, stadens 
andra vid denna tid. Lilla kyrkan hade skadats svårt 1611 och blev 
återställd åren 1614-16 för att tjäna som stadskyrka Ull dess Storkyr
kans restaurering blivit slutförd. Lilla kyrkan fick 1614 en klockstapel 
på taknocken. Den hade ungefär samma konstruktion som Storkyrkans 
redan omtalade stapel. Pä Lilla kyrkan byggdes den av mäster Hans 
Fick som 1614 erhöll 4 daler i arbetslön »för han giorde klockestapelen 
och oppsatte Klockan på Kyrcketaket». — »Till Klockestapelen offuan 
på Kyrckan» användes 3 st. ekebalkar, 4 st. halvvrecklingar och 20 st. 
takspik samt några bräder.8 Det var alltså en mycket blygsam anord
ning som knappast kan vara den spira som bilden visar. Det är emel
lertid icke uteslutet att kyrkan, som senare disponerades av tyska för
samlingen, då kan ha fått en ståtligare takryttare, men därom är f. n. 
intet känt. Något torn omtala räkenskaperna icke i samband med Lilla 
kyrkans nyssnämnda reparation. Något verkligt bevis för att byggna
den föreställer Lilla kyrkan kan f. n. icke åstadkommas men det är 
troligt att så är fallet. T . h. om byggnadens spira synes vid horisonten 
en annan med svaga streck tecknad spets liknande en kyrkspira. Jag 
har icke kunnat utröna om denna detalj har verklighetsunderlag. 

Omedelbart intill norra delen av Storkyrkans västra gavel reser sig 
ett fyrkantigt torn till samma höjd som kyrkans taknock. Det är icke 
sammanbyggt med kyrkan, ty dennas västra trappgavel tecknar sig obru
ten mot tornet. Detta har fyra rader stående rektangulära murhål, 
två i varje rad på de synliga sidorna. Det liknar närmast ett fästnings
torn med skottgluggar. I sin framställning rörande Kalmar Storkyrka 
uppger G. Volm. Sylvander" att den hade ett torn »som var uppmuradt 
vid norra hörnet af kyrkans vestra gafvel och ej vid mitten af gafveln». 
Han ger intet skäl för påståendet, men det är tydligt att han grundar 
det, dels på den plan av kyrkan som finnes på ett flertal ritningar från 
1600-talet bl. a. på den av drottning Kristina 1651 approberade stads
planen för den nya staden på Kvarnholmen (K S IV pl. 84) dels ehuru 
medelbart på Erik Dahlbergs teckning. 

På de nämnda planerna har kyrkan en obetydlig utbyggnad i nord-

8 Kalmar domk:as räkensk. bunt i haft 2 s. 128. I.andsark, Vadstena. 
8 G. Volm. Sylvander, Kalmar slotts och stads historia II: j , s. 68. Kalmar 1865. 
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västra hörnet återgiven på fig. 4 och det var den som Sylvander ansåg 
vara kyrkans torn. Han nämner icke Erik Dahlbergs teckning som han 
icke känt till i original. En kopia av densamma fanns emellertid i J. C. 
Linncrhjelms samlingar på Ebbetorp i närheten av Kalmar där Sylvan-
ders betydligt tillförlitligare föregångare som Kalmarhistoriker, N. I. 
Löfgren fick tillgång till kopian. Teckningen var, säger Löfgren, kopi
erad av Linnerhjelms »egen ritvana hand» år 1792 »efter en dylik af 
Herr Johan Biörnstierna tagen 1767 efter en äldre med påskrift: 
Gamla Cahnar stad och slott samt Grijmskär, Erik Jönsson (Dahlberg) 
fecit 1645.»10 Det var alltså en kopia efter en kopia av Dahlbergs teck
ning som Löfgren fick tillgång till. Han fann den så värdefull att lian 
önskade få den reproducerad i sin bok om Kalmar och dess stift. Löf
gren gjorde därför en kopia av Linnerhjelms andrahandskopia. Den 
finnes i Löfgrcns samlingar i Vitterhetsakademiens arkiv (fig. 2).11 

Denna kopia i tredje led återger originalet utan större felaktigheter. 
Storkyrkan har dock fått fem fönster i norra väggen i stället för fyra, 
och den byggnad med spira som i det föregående antagits vara Lilla 
kyrkan har fem fönster i södra väggen i stället för originalets två. 
»Då man emellertid», säger Löfgren vidare, »av Dahlbergs teckning 
över det nya Kalmar i hans Svecia antiqua et hodicrna ser att han vid 
dylika stycken icke varit särdeles sorgfällig om den naturliga likheten, 
har man tagit sig friheten att vid ovannämnda hans handteckning över 
gamla Kalmar göra en och annan förändring, dock ganska obetydlig, 
och endast på ett par ställen där originalet synes förete uppenbara fel 
stridande antingen mot själva teckningskonsten eller pålitliga be
skrivningar över gamla Staden och Slottet.10 Även denna av Löfgren 
»rättade» bild finnes bevarad och återges av fig. g. ls Felen i originalets 
återgivande av slottets östra front äro här rättade till överensstämmelse 
med utseendet under 1800-talets början, och den obefintliga bastionen 
t. v. om Sjöporten är borttagen. Storkyrkans orientering har rättats till 
öst-västlig och tornet invid densamma har berövats sin fästningskarak-
tär och i översta väningen försetts med ett romanskt fönsterhål med 
pelare i mitten, det sistnämnda en alldeles ogrundad »rättelse» som 
dock visar att kyrkan, enligt Löfgrens övertygelse, i sin västra del varit 
frän »romansk tid». Den rättade bilden lät Löfgren utföra i litografi 

10 N. I. Löfgren, Kalmar och dess stift i Smaland 2 Kalmar 1830. (Citeras Löfgren 2) — 
Löfgren 2, s. 92. 
" Löfgrcns saml. II i Viltcrhelsakad. ark. 
12 Löfgrcns sand. II. 

• H 
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för sin bok. i : i Denna Löfgrens rättade stadsbild har Sylvander sedan 
återgivit i sitt arbete utan annan förändring än att han påstår att bil
den återger stadens utseende är 1620 (Sylvander a. a. II : 3. Planschen 
onumrerad). 

Tanken att tornet invid kyrkans gavel på Dahlbergs bild varit kyr
kans torn har upptagits av Ch. Pierre Backman i en nyligen utkom
men uppsats.14 Backman anser, att tornets fönsterhål på teckningen ha 
rundbägig romansk form och att de varit av det under romansk tid van
liga slaget med en kolonn i mitten liksom på Löfgrens »rättade» bild 
fig. 3. Som näraliggande jämförelseobjekt återger Backman Långlöts 
kyrka på Öland vars torn har ljusöppningar av denna form. Som ytter
ligare stöd för att Kalmartornets murhål varit av detta slag återges en 
räkenskapsnotis från 1604-05 enligt vilken Per Målare »målat pelarna 
i kyrkans tornfönster» med brunröd oljefärg. Tornets murhål på teck
ningen äro emellertid icke rundbågiga utan tydligt rektangulära. Aven 
på den mycket starkt förstorade detaljbild som Backman återger (a. a. s. 
74) ha de med ett undantag tydligt stående rektangulär form. Undan
taget, ett av fönstren i näst översta våningen, har svagt böjd övre 
kontur, därför att färgen på ett ställe klumpat sig en smula i pennan 
för tecknaren. Uppgiften om de målade pelarna förlorar under sådana 
förhållanden automatiskt sitt värde. Dock kan man ytterligare fram
hålla, att »pelare» under 1600-talet var ett mycket tänjbart begrepp 
och att tornet 1604-05 hade en träöverbyggnad vars fönster mycket 
väl kan ha haft »pelare». Avslutningsvis framhåller Backman, att Ros
man vid sina grävningsundersökningar på platsen påträffat »ett utskju
tande parti i nordvästra hörnet [som] hade granitmurar till en höjd av 
1,7 m. Det råder väl föga tvivel om att Rosman här påträffat det på 
Erik Dahlbergs skisser intecknade tornet». Den bevarade murrestens 
höjd är i detta sammanhang av ingen betydelse, det är grundens ut
sträckning i plan som är avgörande och den är alltför liten för ett torn 
av den storlek teckningen visar. Rosman drog också en helt annan slut
sats av sin undersökning än den Backman uppger. »Vad tornets läge 
beträffar» säger Rosman, »hava utgrävningarna ej kunnat lämna något 

13 Av bokens text fär man det bestämda intrycket att elct har varit Löfgrens avsikt att 
litografien skulle inga i densamma. Jag har dock icke sett nägot exemplar av boken i 
vilket den funnits. Enligt Weriislcdt a.a. skall den finnas pä omslagets Irceljc sida. I.itho-
graficn är utförd av Sophie Ahlborn. I Wernstedts a. a. s. 5 är den återgiven ehuru i 
mycket stark förminskning, 
14 Ch. Pierre Backman, När byggdes Kalmar nykyrka? »Kalmar Nation i o 6 y , s. 65-84. 
Uppsala 1967. 
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annat svar, än att ett torn ej funnits på den plats Sylvander beskrivit 
det. Beviset härför är, att grundmurarna till den utskjutande bygg
nadsdelen i nordvästra hörnet voro dåligt lagda av småsten, samt att 
murarna voro endast en meter tjocka, vilket tillintetgör möjligheterna, 
av att torn funnits på denna plats».1-' Rosman som var arkitekt måste 
betraktas som vittnesgill i denna byggnadstekniska fråga, och bl. a. 
därför är det tydligt att tornet på Dahlbergs bild icke kan ha mot
svarat den lilla utbyggnaden på planen av kyrkan. Enligt min me
ning är det mest troligt att utbyggnaden innehållit en trappa till 
kyrkvinden. 

Frän den punkt där Dahlberg gjort sina skisser av slottet och stadens 
sjöfront skulle han ha sett Storkyrkans södra fasad i stark förkortning 
och östra fasaden nästan rakt framifrån liksom på Löfgrens »rättade» 
bild. Dahlbergs teckning visar emellertid kyrkans och korets hela norra 
fasader och är tagen från nordost. Den skiss efter vilken kyrkan är åter
given på hans teckning måste därför vara gjord från annan plats än 
förlagan för teckningen i övrigt, en iakttagelse som redan gjorts av 
både Löfgren och Wernstedt.10 Dahlbergs nya observationsplats har 
varit på eller invid bastionen Gustavus Magnus, nr 5 på fig. 4, och är 
där betecknad B. Där har tecknaren stått ganska högt och haft utsikt 
över den framförvarande bebyggelsen. Om man på planen drar en 
linje från punkt B förbi kyrkans nordvästra hörn träffar man Söder
ports torn. Då Dahlberg gjorde sin skiss av kyrkan har han sett Söder
ports torn invid hörnet av kyrkan och tecknat båda så som han såg 
dem. Då han senare sammanställde sin stadsbild har han överfört båda 
tillsammans i oförändrat läge. Tornet invid Storkyrkans nordvästra 
hörn på Dahlbergs teckning från 1645 är sålunda icke kyrkans väst-
lorn ulan Söderports torn i stadens medellida ringmur. 

Den stad som Dahlberg avbildade 1645 förstördes genom brand den 
9 september 1647. Härom avgav slottshopmannen Erik Andersosn Oxe 
rapport till krigskollegiet två dagar senare. Han meddelade att branden 
börjat »först näste gården hoss bispens gärd och gått så sedhan rätt om
kring helle staden så nähr som vngfär den 6 parten af staden dher ella 
Kaste Hussen och små Kyffuen stodhe, dhe bleffue sal 1 uerade tör 
nägra Trägärder schull som war dheras hiälp, och Taket t på Kierkan 
blef och alltt afbrändt ned pä H[v]allfuet och Kläkorna fölle ned och 
sloges i många stycken, dock smälltes dhe lickwäll icke op, och en döör 

" Jfr Rosinans plan a. a. s. 23. 
1» Wernstedt a. a. s. 7. 
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Eig. 7. Kalmar slott och gamla stad, krokier av Erik Dahlberg, troligen 1670-talet. Kungl. 
bibi. — Kalmar Castle and Old City. skelches by Erik Dahlberg, probably from the 
1670S. 

på Kierken blef och bränd, män dett andra Träwärkett , predikestollen 
och bänkar och Coren, dett blef alltt behållet och Gud schie ewig ähra 
som bevarade Slåtett j ett sådantt grufvelligett starktt wädher som då 
war».17 Regeringen hade redan före branden beslutat att staden skulle 
förflyttas till Kvarnholmen men måste medgiva att borgarna »nu i has
tighet och förr än winteren infaller finge opå sine Kellare och kring om 
sine Skorstener opsättia hvar sin stuga och bodh, der de kunde boo och 
hijlla sig vnder ower winteren» (K S III s. 101). I verkligheten kom 
man att bygga mycket mera, och förflyttningen skedde så småningom 
under en lång tid. Kyrkan skulle bibehållas och den började återställas 
1648 då den bl. a. försågs med nytt tegeltak. Den användes sedan som 
den nya stadens kyrka ända till är 1678 då den sprängdes med krut för 
att icke lämna fienden skydd vid ett väntat danskt anfall. 

Erik Dahlberg har även gjort en teckning av Kalmar gamla stad åt-

Kra. Krigskoll. brevb. 1647, s. 799. 
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skilliga år efter denna brand (fig. 7). Utrymmet medger icke nu en 
fullständig analys av denna bild. Dahlberg har, som i så många andra 
fall, tecknat olika delar av sitt motiv var för sig för att sedan samman
foga dem till en helhet. Slottet och området fram till Sjöporten äro 
ganska detaljrikt återgivna, men av stadens huvuddel med Storkyrkan 
har gjorts endast en flyktig kroki. Teckningssättet är mycket mera dri
vet än på bilden 1645 vilket talar för eu betydligt senare tillkomsttid, 
och vad man vet om den gamla stadens rasering motsäger icke en sådan 
datering.18 Demoleringen kom icke igång på allvar förrän efter mitten 
av 1660-talet och fortskred mycket långsamt under det första årtiondet. 
Det var då huvudsakligen inriktat på stadens södra front där särskilt 
bastionen Gustavus Primus (nr 1 på fig. 4) var mycket farlig för slot
tet. Den 19 maj 1675 skrev Karl XI till landshövdingen i Kalmar att 
»Öfwersten [Erik] Dahlberg som utj andre Wåre beställningar reeser 
nu neder åth Landet, haar också tillijka ordres att tillsee hurusåsom 
den gamble fortificationen wid Calmare beqwämligast och hastigast 
kan raseras». Landshövdingen skulle därför överlägga med Dahlberg 
i frågan (K S III s. 119). Det förefaller troligt att det var vid ett besök 
i samband med detta uppdrag som Dahlberg utförde skisserna fig. 7. 
Storkyrkan sprängdes som nämnts på våren 1678 och dä bilden visar 
kyrkan utan skador, är det troligt att den tillkommit före spräng
ningen. En datering till 1670-talet förefaller därför sannolik. Storkyr
kan är på denna bild mycket summariskt tecknad, men byggnadskrop
pen har samma form som på bilden från 1645. 1 mittaxeln över västra 
gaveln reser sig ett torn som måste ha vilat på gaveln och på det väst
ligaste pelarparet i mittskeppet.1" Tornhuven är den enda del av 
kyrkan som är återgiven i detalj. Den är tämligen hög och har en 
form som var på modet under 1600-talets senare del. Som framgår 
av det följande är det dock mindre troligt, att kyrkan vid denna tid 
hade en spira av sådan storlek och form. Det är mera sannolikt att 
teckningen i denna del är ett utkast som visar hur tornet enligt Dahl
bergs mening borde avslutas. Frägan om kyrkans rivning var näm
ligen då ännu icke aktuell. 

Man vet att Storkyrkan hade torn redan under medeltiden. Då sven
skarna i början av 1500-talet belägrade slottet som då innehades av 

18 I Kalmar slotts historia I, s. 31 elär jag återgivit teckningen har jag daterat den till 
omkring 1645, men denna datering är som teckningssättet visar säkerligen för tidig. 
18 Se Rosmani förslag till rekonstruktion a. a. s. 32. 
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danskarna, försökte dessa i maj 1504 »bespisa» slottet genom att sända 
mindre båtar, s. k. »espingar», med livsmedel från sin i sundet lig
gande flotta. Detta sökte svenskarna förhindra och besköto espingarna 
med sitt artilleri. Därom meddelas i ett brev från några svenska råds-
herrar som vid tillfället befunno sig i Kalmar: »Then store slängan 
gick lös oc 5 espingar [blevo] ginom skotne», och med den och andra 
stycken blevo 31 man dödade »them vectaren sielff 4:de i kyrketornet 
görlige reknade oc all tornet ropade.»20 Enligt kyrkans räkenskap 
1604-05 var tornet uppdelat i fem våningar mellan ingången till orgel
läktaren och rummet där klot korna hängde.-1 Det måste därför ha varit 
tämligen högt och det kallades också »Högethorn». Man kan förutsätta 
att minst ett eller ett par av våningarna funnits i tornhuven av trä. 
Torne t i övrigt bör dock ha varit av sten och beläget på den plats som 
Dahlbergs skiss fig. 7 visar. Det hade, liksom kyrkan i övrigt, av-
brännts 1611. Det förlorade då även sina klockor men en ny klocka be
ställdes från Lubeck och levererades 1616. Samma år byggdes en stapel 
för denna klocka på kyrkogården,-- men 1636 sedan man fått flera 
klockor, beslöt man att iståndsätta tornet och upphänga klockorna där. 
Då ingrep kungl. maj:t säkerligen på slottshopmanuens inrådan, med 
ett kungligt brev den 10 december 1636. I detta fick stadens presi
dent befallning att »förehålla Borgerskapet Vår Nådiga meening om 
Kyrcketornet j Staden som ännu är i byggningh, at Vii af serdeles 
consideration icke finne godt at det vijdare må updrages ähn det 
nu är; uthan heller på samma foot et fundament låta upprätta af 
Trävercke een Stapell för Kyrckiones Klockor till vijdare Vår nådiga 
disposition».38 De nedre delarna av det gamla stentornet på västra ga
veln ha troligen stått kvar under det 1616 pålagda yttertaket och 
man hade 1636 börjat bygga på det i höjd, men den kungliga befall
ningen medförde att bygget måste inställas; man fick nöja sig med 
den lilla stapeln pä taknocken som Erik Dahlbergs teckning från 
1645 visar. 

Efter branden 1647 uppfördes en ny stapel på samma plats. Den 22 
februari 1650 beslöts nämligen »att en stapell skulle byggas för alla 3 

30 C. G. Styffe, Bidrag t. Skandinaviens historia V, s. 12. 
21 Sven Rosman, iUr Mester Willem Skinncrcs Rckcnskap fiir Cahnar Staelz Kvrkio» 1604-
1605. S. Kristoffers Gilles Krönika Vf-VllI s. 81. Kalmar 1933. — Sylvander a.a. s. 81, 
noten. 
• Kalmar domk:as räkensk. bunt 1, haft. 1 s. 33 v. 
23 Avskr. i Löfgrens saml. II. 
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klockorne öfver kyrckovalfven upp genom taket, att klockorne frän 
den högden kunde bättre höras».24 Det framgår av en mängd uppgifter 
att det var militära skäl som föranledde kungl. maj:t att ingripa mot 
tornbygget. Det kan vara nog att ange ett enda av dem. Den 15 juni 
1657 »befalte H:s Höggreff. Ex:ce Fältmarskalken [Axel Lillie] att 
Magistraten skulle låta taga neder Altaretaflan, Orgeverket och sam-
tel. lösa persedlar i Kyrkan och föra det på Slottet, ty så snart H:s 
Ex:ce förspörger fienden vara kommen öfver gränzen, skall taket 
rifvas af Kyrckan efter det är Slottet mycket till förhinders».25 Av det 
anförda finner man som nämnts att det är mindre troligt att kyrkan 
efter branden 1647 fått en sådan tornhuv som den Dahlbergs teck
ning fig. 7 visar; men den anger tornets verkliga plats i kyrkans mitt-
axel. 

I urkunderna omnämnes kyrkan första gången år 1278.20 Dess plan, 
sådan den är känd genom Sven Rosmans grävningsundersökningar, har 
klart gotisk form som den kan ha fått tidigast ungefär vid nämnda 
tid. Det är dock — som Backman i sin uppsats framhållit — sanno
likt att Kalmar som är en av våra äldsta och under medeltiden vik
tigaste städer haft kyrka långt tidigare. Backman vill göra troligt att 
den tillkommit redan under 1100-talets senare del och att den då 
varit av samma slag som Linköpings domkyrka i dess äldsta skick, dvs. 
en treskeppig basilika med tvärskepp och kor med absid.27 Hypotesen 
har sitt intresse men Rosmans grävningsresultat ger intet verkligt 
stöd för densamma. Däremot utgör den del av en romansk dopfunt 
som vid grävning påträffats invid den medeltida kyrkogården ett vä
gande indicium för att en kyrka funnits på platsen under äldre medel
tid (fig. 8).28 

Dahlbergs senare teckning, fig. 9, ger även en annan upplysning av 
stort intresse. Ett stycke till höger om kyrkan ser man ett torn återgivet 
med några streck och över detsamma är skrivet »Grosser Turm» . Teck
ningen av tornet är otydlig; man kan efter behag tyda det som an
tingen run t eller fyrkantigt. Över en byggnad t. v. om tornet läser man: 

LM Rädhusr. prot. 22 febr. 1650. Leifgrens saml. II s. 212 — 1648 levererade »klockcgjnlarcn 
M:r Anders Höök» tre kyrkklockor som tillsammans vägde 24 ' / , skeppund. I dem ingick 
malmen frän de viel branden förstörda klockorna. Ibid. 25 sept. 1648. 
" Rädhusr, prot. 15 juni 1657. Löfgrens saml. II s. 220. 
28 D S 1 nr 644. 
" Hackman a.a. s. 75. 
28 De av Backman pävisade huggstensdctaljcriia i befäslningsirmrarna kring Kvarnholmen 
äro säkerligen icke romanska utan frän 1500- och 1600-talen. 
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Eig. 8, Fragment av dopfunt 
trän äldre medeltid, funnen i 
närheten av Storkyrkan i Kal
mar. Teckning av S. Rosman. 
— Fragment of baptismal font 
from lhe early Middle Ages, 
found near the church (Stor
kyrkan). Drawing by S. Ros-
man. 

»Schul». Där var sälunda stadens skola belägen. Torne t måste vara ett 
av dem i norra delen av den medeltida ringmuren, Garpetornet om det 
är runt , Norreport om det är fyrkantigt. Man vet ur annan källa att 
Garpetornet fanns kvar 1654. I ett rådhusrättens protokoll detta år om
talas det som »en straffanstalt till nattliga oroligheters hämmande».20 

Detta bestyrker det tidigare antagandet att det fyrkantiga upptill rui
nerade torn som synes längst t. h. på bilden från 1645 bör vara Garpe
tornet (fig. 6). Att det varit run t men på bilden är fyrkantigt utgör i 
och för sig intet hinder. Fanns Garpetornet bevarat är det möjligt att 
även Norreportstoru och delar av norra r ingmuren funnos kvar 1645. 
Nästa fyrkantiga torn på fig. 6, det med sadeltak och flögstång kan där
för vara Norreport. I det föregående s. 38 har framhållits att en tinnad 
mur finnes på samma bild t. h. om Sjöporten med fortsättning innanför 
bastionerna. Det måste vara den östra medeltida ringmuren. Det är 
tydligt att de medeltida fästningsverken funnits kvar betydligt längre 
och i mycket större utsträckning än man tidigare antagit. Sylvanders 
påstående, att de rivits av danskarna på order av Kristian IV under 
den tid av ett och ett halvt år de innehade slottet och staden, kan 
lämnas utan avseende.30 Det var ett alltför stort arbete att utföra på så 
kort tid och det fanns andra försvarsverk som voro långt viktigare för 
dem att få undanröjda, främst bastionen S. Erik, som låg mycket 
farligt till för slottet, men den fick likväl vara kvar. 

Planerna, bl. a. den 1651 approberade för den nya staden på Kvarn
holmen (K S IV pl. 84), visa också att stora delar av medeltidsmuren 
då funnos kvar. Östra r ingmuren är angiven på denna plan frän norra 

20 Rädhusr. prot. 1654 (Löfgrens saml. II s. 214). 
30 Sylvander a. a. s. 343. 
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ändan av slottets vallgrav till Sjöporten och ett betydligt stycke t. h. om 
densamma. Den har i planen en slingrande form därför att den följt 
den medeltida strandkanten. De undre delarna av denna mur ha vid 
grävningsundersökningarna blottats pä båda sidor om Sjöporten på 
en sträcka av sammanlagt 90 m (K S IV pl. 49). Det är en del av denna 
mur och dess fortsättning som Dahlbergs bild fig. 6 återger. Muren 
finnes angiven som kvarstående ännu på en plan bifogad en »Be
rättelse om det arbete som är giordt på Gamble Calmars rasering» dat. 
8 mars 1672.n Även på Dahlbergs senare skiss fig. 7 finnes den, men 
där utan tinnar; det är förklarligt att de försvunnit under mellan
tiden. Norra muren med Garpetornet finnes icke på 1651 års plan, 
men som redan visats är det ostridigt att tornet funnits kvar ännu 
1654. På den översta skissen på fig. 7 står längts t. v. »muren», varför 
det är troligt att r ingmuren kvarstått även pä en del av norra fron
ten, kanske ända till Garpetornet och Norreport vid den tid då teck
ningen gjordes.'12 Av södra r ingmuren visar 1651 år plan sträckan 
från västra postejen till Munkeporten och Munketornet samt vidare 
nästan fram till Söderport. Själva Söderports torn är dock icke an
givet. Som redan visats finnes det på bilden från 1645. Det kan ha 
rivits mellan 1645 och 1654, men det är, som de omtalade förhållan
dena på norra fronten visa, icke uteslutet att det stod kvar längre. 

Av undersökningen torde ha framgått att de här granskade Dahl
bergska teckningarna ha ett betydande topografiskt värde. 

Summary 
F.rik Dalill)crg's pictorial renclerings of the old town of Kalmar and their value as 

source material . 

T h e r e are several old plans of the town of Kalmar but the oldest topographical 

view is a pen drawing by Erik Dahlberg of 1645 (Figs. 1, 5, 6). From about 1675 

there is ano ther drawing by the same artist (Fig. 7). T h e au thor shows that the 

drawings have a considcrable value as historie al sources in spite of the fact that 

they are not in all details completely trustworthy. 

Transla ted by Bichard Cox 

31 IMan i K S III S. i l l . 
32 Ovanför den delaljkroki som finnes nedanför slottet pä fig. 9 stär ett ord som troligen 
bör läsas »Kistan»? Jag lackar fil. elr Stig Stenström fiir hjälp med tolkningen av detta 
ord och av ordet »Muren». 


