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Sancta Birgittas kyrka - Lilla kyrkan 
i Kalmar gamla stad 

Av M a r t i n Olsson 

Under Hioo-talets början och mitt fanns i Kalmar gamla stad två 
kyrkor, Storkyrkan, även kallad Bykyrkan, och Lilla kyrkan. Båda 
blevo svårt skadade år i l i i i då danskarna intogo staden. Sedan denna 
återlämnats efter freden 1613, blevo båda iståndsatta. Lilla kyrkan 
som var mindre skadad reparerades först och det skedde åren 1614-16. 
Den användes sedan som stadens gudstjänsthus till dess Storkyrkan 
blivit återställd vilket var ett betydligt större arbete. Båda kyrkorna 
äro nu sedan länge jämnade med jorden. Under medeltiden hade 
staden jämte Storkyrkan ytterligare två gudshus innanför muren; det 
ena var dominikanernas, svartbrödernas, klosterkyrka, det andra 
Sancta Birgittas kyrka. Då inga uppgifter finnas om att någon ny 
kyrka skulle ha ujipförts i staden under 1500-talet eller ilioo-talets 
första årtionde, måste man förutsätta att Lilla kyrkan varit identisk 
antingen med dominikanernas eller med Sancta Birgittas kyrka. 

Storkyrkans läge är väl känt; den låg vid torget ungefär i centrum 
av medeltidsstaden och läget är angivet på ett flertal stadsplaner från 
1600-talet. Grundresterna av kyrkan ha även blottats vid undersök
ningar, ledda av arkitekten Sven Rosman åren 1923-25. Även domini-
kanerklostrets läge är numera känt, varom mera i det följande. I fråga 
om läget för Sancta Birgittas kyrka och Lilla kyrkan ha meningarna 
varit delade. Den förtjänte forskaren prosten N. J. Löfgren yttrar sig 
i första delen av sitt arbete »Kalmar och dess stift i Småland» med 
stor försiktighet i frågan. »Det förmodas, men kan icke med visshet 
sägas», att S. Britas kyrka var den »som med sin kyrkogård läg i gamla 
stadens sydöstra hörn helt nära vallen och sjön, samt under namn av 
Lilla kyrkan och Slottskyrkan, i anseende till dess grannskap med 
slottet, begagnades först av stadsförsamlingen till dess stora kyrkan 
hunni t iståndsättas efter kriget 1611, och sedan 1628 upplåts åt tys-
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kärna till deras begagnande». I andra delen av samma arbete preci
serar Löfgren sin mening och säger, att Lilla kyrkan varit S:a Britas 
»vilken även kan ha varit klosterkyrka för nyssnämnda [dominika
nernas] brödrakonvent».1 G. Volm. Sylvander polemiserar mot Löf-
grens uppfattning men delar hans slutliga mening att Lilla kyrkan 
varit svartbrödernas klosterkyrka. Däremot bestrider han, att den kan 
ha varit Birgittas kyrka, dels därför att svartbrödraklostret var grun
dat under 1200-talets förra del, under det att Birgitta levde under 
1300-talet och kanoniserades fiirst 1391, dels därför att »i ett testa
mente 1444 skiljes mellan klostret och S:t Brigittas kyrka vadan de 
icke utgjort samma helighus».- Beträffande svartbrödraklostret med
delar Sylvander, att det legat ungefär »vid sydöstra hörnet av nya 
kyrkogärden» och åberopar härför rådhusrättens dombok och »forti
fikationskartorna» vilka omtala »Munkporten» som en port i sydöst
ligaste delen av stadsmuren/' Dessa uppgifter äro riktiga och ge en rätt 
uppfattning om klostrets ungefärliga läge. På den bekanta s. k. spion
kartan från 1611 (KS IV pl. 78)4 är porten jämte namnet »Muncke 
portt» angiven i ringmurens sydöstligaste del nära slottet och stran
den, och på en »plan af nya och gamble Galmare 1674» finnes lika
ledes namnet »Muncke Porten» (KS IV pl. 85), Det kan tilläggas, att 
ett torn i stadsmuren nära Munkeporten kallades Munketornet och 
att en söder om slottet belägen holme utanför Munkeporten under 
slutet av medeltiden kallades »Munkholmen» (KS IV pl. 34). Den är 
nu genom utfyllning förenad med fastlandet. Sylvander var osäker 
om huruvida klostret hade nägon kyrka, ty »nägon särskild kyrka 
omnämnes icke, utan har lilla kyrkan som låg i grannskapet, sannolikt 

1 N. J. Löfgren. Kalium 01 Ii dess stift i Småland, i s. 83 och 2 s. 94. Kalmar 1828 och 
1830. — Författaren av denna uppsats liar aldrig funnit någon uppgift i vilken be
nämningen • Slottskyrkan» i Kalmar kan ha hänsyflat på nägon annan kyrka än den som 
iir belägen i slollels södra länga och som byggts under slutet av Johan IILs tid. 
I.öfgrens uppgift måste bero på en missuppfattning, och skälet är troligen följande 
notis avseende I.illa kyrkan i Domkyrkans räkenskaper 1614: »Ophåret i hatten i Skott 
Kvrekan fiir än ther kom offerkista, efler Ståthållarens betalning, her Lars Capelan 
leffucrede then 17 Augusti 613, Penningar 4 Daler 28 öre» (Kalmar Domktas räkensk. 
bunt 1, haft 1 1, 3). Detla betyder icke atl Lilla kyrkan kallades Slottskyrkan. Del be
tyder att en kollekt upplagils i Slottskyrkan till förmån fiir Lilla kvrkans reparation. 
Summan har därför upptagits som inkomst i den del av domkyrkans räkenskap som 
gäller Lilla kyrkan. 

" G. Volm. Sylvander, Kalmar slotts oeh stads historia IL3 s. 168. Kalmar 186.5. 
3 Sylvander a.a. s. 196. 
' Martin Olsson, Kalmar slotts historia I-IV. Stockholm 1944-65. Citeras i fortsätt
ningen KS I-IV. 



i68 Martin Olsson 

äfven begagnats till klosterkyrka, såvida ej klostret hade kyrka inom 
egna salar och klostertornet [som Sylvander funnit omtalat i räken
skaperna] tillika var klosterkyrkans torn».'' Til l detta behöver endast 
sägas, att det är svårt att tänka sig, att ett fierhundraårigt domini-
kanerkloster i en blomstrande medeltidsstad icke skulle ha haft egen 
kyrka. 

Grävningsundersökningar på den av Sylvander angivna platsen ha 
senare visat, att det läge han angivit är det rätta. De ha utförts av 
Sven Rosman 1925 och av Harald Åkerlund 1932-33, och därvid ha 
rester av klostrets byggnader påträffats innanför den medeltida stads
muren mellan slottsgraven och den nuvarande kyrkogärden.0 På fig. 1 
är läget angivet med bokstaven K. Lämningarna utgjordes av hus
grunder och ett kalkstensgolv samt av gravar i flera lager under det 
senare. Alla skeletten i dessa gravar hade huvudena i väster. En plan 
med sammanställning av murresterna finnes i Åkerlunds uppsats. Det 
är troligt, att grunderna tillhört klostrets södra och östra längor och 
att kalkstensgolvet invid den förra längan legat i korsgången vilken 
på ett par eller på alla sidor omslutit klostergärden. Korsgången bru
kade användas som begravningsplats, och skeletten måste ha tillhört 
munkar eller andra personer som skaffat sig gravplats i klostrets hägn. 
Som Åkerlund framhållit, är det pä grund av läget under kalkstens
golvet uteslutet, att skeletten tillhört stupade krigare från de strider 
som ägt rum kring slottet. Frånsett grundresterna och de orörda ske
letten under kalkstensgolvet voro grävningsfynden obetydliga. Det 
märkligaste var en del av en kalkformad dopfunt frän 1200-talets 
senare del eller 1300-talets början. Man kan förutsätta att den tillhört 
klosterkyrkan. 

Kan då Lilla kyrkan som skadades i striderna 1611 och återställdes 
1614-16 ha varit svartbrödernas kyrka såsom Löfgren och Sylvander 
ansett? Fiir att komma underfund med om detta är möjligt mäste man 
göra klart för sig, hur förhållandena framför slottets västra front tedde 
sig i militärt avseende under 1500- och 1600-talen. 

Beslutet i Västerås 1527 att indraga klostren och deras gods till 
kronan väckte som bekant stor ovilja bland allmogen, icke minst i 
Småland, och i april 1529 måste Gustav Vasa därför lugna Kalmar stad 
genom att försäkra, att »wm the munke closter ther äre j byn äre wii 

5 Sylvander a.a. s. 198. 
" Harald Åkerlund, Dominikanetklostret i Kalmar. S. Kristoffers gilles krönika IX-X 
s. 37 tf. Kalmar 1936. 
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ganske wel tiil fridz att thet bliffuer, oc the ther jnne som ther inne 
bliffue wille wij haffue än ingen förmenth att wåre j closter, så wele 
wij icke heldre förmene thesse. Willen i nogfait giffue them tiil föde 
thet late ui altiid skee».7 

Slottet var vid denna tid ännu en omodern medeltidsborg och lör 
den hade klostret knappast utgjort något hot. Sedan eldvapnens styrka 
och skottvidd ökats, var förhållandet mot 1500-talets mitt ett annat. 
När konungen gått segrande ur Dackefejden och säkrat sin maktställ
ning, beslöts därför på riksdagen i Västerås 1544 att slottet skulle 
utbyggas till en modern fästning. Då behövde icke längre någon hän
syn tagas till klostret och dess munkar. Framför slottets västra front 
uppfördes nu den yttre, ännu bevarade befästningsanläggningen. Den 
bestod av en kraftig jordvall, i ändarna avslutad med runda kanon
torn. En bred våtgrav fanns framför vallen. För graven måste en del 
av klostrets område tagas i anspråk, och klosterbyggnaderna som voro 
stenhus skulle, om de bibehållits, ha kommit att stå alldeles intill 
vallgraven och givit fienden skydd mot elden från vallen och slottet. 
Om de revos, kunde de lämna värdefullt byggnadsmaterial för det 
nya försvarsverket. Både befästningsarbetet och rivningen av klostret 
igångsattes 1545. I samband med det senare arbetet blev bl. a. samma 
år »wpburet aff Closter torneth, tackspick 8 1/2 hundrat» dvs. 1020 
st. »Endt är tagett aff closterspirenn Staffiern 1//8 m. p:dt».8 Då så 
mycket spik tillvaratogs vid rivning av »tornet», är det sannolikt att 
detta varit av trä och icke av sten och varit samma sak som »kloster
spiran», nämligen en takryttare. Dominikanerkyrkorna skulle icke ha 
torn men fingo ha takryttare eller annan anordning för upphängning 
av klockor. Följande år inlevererades »döreiern» från klostrets dörrar 
och »murhakar», troligen ankarjärn, samt en »Glocke axel».8 Alla 
dessa materialier utlämnades sedermera för att användas till olika 
byggnadsändamål. Klosterbyggnaderna fingo till en början, då de 
icke voro i vägen för fästningsarbetena, stå kvar till dess deras sten
material skulle användas. Den vid västra vallens södra ända belägna 
postejen, nu kallad Västra postejen, började byggas 1550. Dess murar 
äro invändigt byggda av tegel som helt eller till stor del kan vara taget 
från klostrets byggnader. I murkärnan ingår medeltida formtegel från 
valvstrålar och fönsteromfattningar vilket talar för att så var fallet. 

~ Konung Gustaf Ls registratur utg. av riksarkivet, 6 s. 43. 
8 KA. Smålands handl. 1545 nr 10 A. 
0 KA. Smalands bandi. 1546 nr 11. 

12 — 684384 Fornvännen H. 3, 1968 
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Klostrets gravstenar tillvaratogs likaledes och användes till golv och 
trappor i slottet. År 1553 »äre giorde på et torn som nederbrötz ved 
klostret, Hielpe daxuerke 215».1" Räkenskapsföraren använder som 
synes icke i detta fall varken benämningen klostertornet eller klostrets 
torn utan »tornet vid klostret». Som redan nämnts är det mindre tro
ligt att klosterkyrkan haft torn. 

Redan 1554 började man anlägga en trädgård på det forna kloster
området. Den utvidgades av Erik XIV och framför allt av Johan III. 
Den återfinnes på fig. 1 där dess läge är utmärkt med bokstäverna 
K och A. Senare anlades en trädgård även intill slottsgravens norra 
del. Den finnes angiven på ett flertal kartor från 1600-talet bl. a. från 
1651 och 1674,u men på ingen av dem finnes någon antydan, varken 
om någon kyrka eller några rester av klosterbyggnader. I räkenska
perna rörande slottet och i de talrika kungliga breven namnes aldrig 
varken klostret eller dess kyrka efter Gustav Vasas tid. Johan III som 
på mångahanda sätt verkade för iständsättande av medeltida minnes
märken, bl. a. Kalmar stadsmur och dess torn, omnämner aldrig klos
terkyrkan, och detta är ett starkt indicium för att den var helt för
svunnen på hans tid. Sylvander uppger visserligen, att den kände 
samlaren D. G. Nescher »som 1660 besökte staden och besåg läm
ningarna af Munkeklostrets nedbrutna murverk berättade, att Munke
klostret låg strax vid slottet innanför Munkeporten hvilken ännu var 
i behåll 1676». Denna uppgift har sedan återgivits flerstädes efter 
Sylvander, men den kan icke godtagas som bevis för att lämningar 
av klostret skulle ha funnits ovan jord varken 1660 eller 1676, bl. a. 
därför att Nescher föddes 1753 och dog 1827.12 Då danskarna beläg-

"> K. A. Smålands handl. 1553 nr 5 A. 
11 KS IV pl. 84 och 85. 
12 Sylvander a.a. s. 196. — Sylvander har uppgiften frän Löfgren a.a. 2 s. 93 (not). 
Där säges: »I Öfwerlnspcctor Neschers Samlingar, af Kongl. Maj:t inköpte till Kongl. 
Rihliothekct 1829, namnes: 'Ett kloster strax vid slottet vid MunkbroportcnV Detta är 
Löfgrcns referat efter Neschers samling. Därefter tillägger Löfgren: »Närmare kunde 
detta klosters läge icke bestämmas på 1660-talet dä Nescher var i Kalmar». Däremot 
säger han intet om de nedbrutna lämningarna av klostret; det är Sylvanders tillägg. 
Löfgrcns källa har varit vol. nr 78 i Neschers saml. i KB. (sign. F m 54) som har 
rubriken »Smålands Märkvärdigheter och Antiquitcter». Volymen innehöll då 36 st. 
handlingar av vilka den med nr 1 betecknade var »Antiquitcter ifrå Calmara Super-
intendentia». Nescher uppger att volymens akter sammanförts av samlaren S. L. Gahm 
Persson och inköpts efter dennes död. Ett flertal av akterna bl. nr 1 ha tillhört 
samlingen »Ransakningar efter antikviteter» i Antikvitetskollegiets arkiv elär Gahm 
Persson lagt sig till med den). Kungl. biblioteket överflyttade därför 1843 dessa hand
lingar till deras ursprungliga plats bland Ransakningarna (sign. Fl 9:4). Den av Löfgren 
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Fig. 1. »Callmar Cum Citu Delinierct Anno 1627», ritning i »Svenska planlcbokcn» 
f. 9 (Kra). Ritningen återger Andreas Serssanders' omarbetade och 1614 fastställda 
stadsplan för Kalmar gamla stad. Författaren har på bilden utmärkt sloltslrädgår-
dens läge med A och Svartbrödraklostrets med K. Nordväst uppåt. — "Cahnar Cum 
Citu Delinieret Anno 1627". The drawing shows Andreas Serssander's revised plan, 
adopted in 1614 for the old city of Kalmar. On the picture the author has marked the 
site of the castle garden with the letter A and that of the DominicaiVs monastery with 
a K. North-west at top. 

rade slottet 1611, gick striden fram över bl. a. trädgårdarna framför 
slottet, och i 1614 års slottsräkenskaper säges att håda »ähre för
brände». Så var även fallet ännu 1618 (KS II s. 306). 

refererade uppgiften lyder där: »Ett Kloster hafwer och warit straxt wid Slottet wid 
den plätzen som kallass Munkeporthcn, utaf det gissas porten sit nampn fått hafua». 
Årtalet 1660 namnes icke. Däremot stär på handlingens sista siela: »Antiquitcter ifrån 

Cahnar Stift inkomne den 4 Octob: 1668». 
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Kriget 1611 hade visat att den fästningsgördel, som under 1500-talet 
uppförts kring staden utanför den medeltida ringmuren, icke hade 
motsvarat den nya tidens fordringar. Gustav II Adolf beslöt därför att 
grundligt modernisera både stadsplanen och fästningsverken. Planen 
för bådadera upprättades som bekant av den nederländske militär
ingenjören Andreas Serssanders. Han komponerade en stadsplan med 
en rund centralplats, från vilken radiellt utgingo sexton gator som 
korsades av två ringgator. Staden omslöts av en fästningsgördel med 
sju bastioner. Planen som var färdig 1613 förutsatte, att den medeltida 
stadsplanen och även den avbrända Storkyrkan skulle helt utplånas. 
Det sistnämnda var dock icke konungens mening. Serssanders fick 
omarbeta planen och den fastställdes 1614. Fig. 1 återger denna plan. 
Den symmetriska anordningen är bruten vad beträffar partiet kring 
Storkyrkan och dess kyrkogård, fiir att de skulle kunna bevaras. I 
båda planerna är ett brett omräde i staden framför slottets västra 
front, där bl. a. de två omtalade trädgårdarna voro belägna, lämnat 
obebyggt för att ge fritt skjutfält för slottets kanoner, och detta fält 
omfattar bl. a. hela det område där dominikanerklostret och dess 
kyrka en gång legat. Borgarna gillade icke den nya stadsplanen utan 
önskade återfå sina gamla tomter, men detta motsatte sig konungen 
mycket bestämt. I en »Fulmackt om bijgningen i Calmare» den 1 
april 1615 skriver han: »Efther wij förnimme att wåre vndersåther 
borgerskapet vthi Calmare wele vnderstå sig att öfuerträda den af-
ri tning med bijgningerne uthi Staden som wij til forne wåre borge-
mestare vthi betalning gifuit hafua vthi wercket stelle, derföre så 
wele wij her medh hafue för:te borgerskapet dersammastädes strenge-
ligen förbudit, att the ingelunda stijga vtöfuer be:te afritningh, eller 
tillwälle sig andre Platzar och Rum, än wij een gång der opå hafua 
göra låthit. Huilken fördristar sig det emot göre, han skall wackte sig 
för böther och straf. Wij giffue och wår bestälte tienere och wal-
mestere Päwell v. Essens fulmackt och befalningh att han her vtinnen 
skall hafua eet fl ij tigt inseende, att huar the bijggie vtöfuer be: te 
afritning, då skall han rifue thet omkull igen».13 Staden blev också 
i huvudsak återuppförd efter Serssanders' plan, även om vissa modi
fikationer så småningom kan ha medgivits. Det är dock helt uteslutet 
att konungen skulle ha tillätit, att en stenkyrka bibehållits på det 
på stadsplanen frilagda området framför slottet. Det finns en mängd 

13 RR 1615 jan.-juni f. 296. 
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uppgifter från den följande tiden om hur angelägen man var om att 
inga stenhus, murar eller diken skulle finnas i slottets närhet i vilka 
en fiende kunde söka skydd eller sätta sig fast; slutligen blev ju hela 
gamla staden med kyrkor och befästningar jämnade med marken för 
att förebygga att så skulle ske. Det är därför uteslutet, att Svartbrödra
klostret som legat på det frilagda området framför slottet kan ha 
funnits kvar 1614. Dess kyrka kan då icke heller ha varit identisk 
med Lilla kyrkan som började återställas samma år. Då, som redan 
nämnts, inga uppgifter finnas om att man byggt någon ny kyrka i sta
den under 1500-talet eller 1600-talets början bör Lilla kyrkan vara 
densamma som Sancta Birgittas kyrka. 

Enligt Sylvander uppgives ej läget för S. Birgittas kyrka »närmare 
än att den var belägen på Södraportsgatan och, af sammanställningar 
med angränsande gårdar, i närheten af Söderport. Den kallas äfven 
S:t Brittas hus i Calmarne liksom tyska kyrkan kallades tyska huset.»14 

Som senare skall visas är det förra påståendet oriktigt, för det senare 
saknas bevis. 

Nästan alla medeltida uppgifter som finnas om S. Birgittas kyrka, 
och alla som äro av betydelse i detta sammanhang, lämnas av stadens 
tankebok. Där omtalas kyrkan första gången 1444. Den 7 september 
detta år var Anders Korff på rådhuset inför sittande rådet och skänkte 
till kyrkor och kloster sin del i en honom tillhörig gård nämligen: 
»fforst til bykirkionna en fierdhung ok brodhra closter en fierd
hung ok en fierdhung til systra closter [utanför staden] ok en fierd
hung til sancta birgitto kirkio her j stadhenom».15 Det var denna 
uppgift som gav Sylvander möjlighet att visa att dominikanerkyikan 
icke kunde vara S. Birgittas kyrka.1"'" Den 26 juni 1475 förklarade Eleff 
Pederson och hans hustru Margitta, att det som efter båda deras död 
»er ofortert aff theres egedela thet skal alt giffuas til Sanete birgitte 
her i Calmarna.10 — Den 29 maj 1480 upplät hustru Cristin Magons 
Eriksons »ena strandabodh til ewerdelika egho som behegen er mael-

14 Sylvander a.a. s. 168. 
ir- Kalmar stads tankebok utg. av Ivar Modeer och Sten Engström s. 83. Uppsala 1945—49 
(citeras Tankebok). 
ua _ Kyrkoherden i Kläekebcrga Johannes Ville testamenterade den 1 december 1451 
1 mark till »capelle sanete birgitte» i Kalmar (Curt Vallin, Sankta Birgittas kapell i 
Ystad, Stockholm 1961 s. 43, efter orig. pä papper i RA). 

10 Tankebok s. 92. — Sylvander grundar sin uppgift 0111 »S:t Brittas hus i Cahiiarna» 
pä denna notis. I originaltexten stär: ». . . giffuas til Sele birgitte h i Calmar». Det är 
märkligt all Sylvandcrs påslående kan vara i sak riktigl trotl alt bevis saknas. 
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lom Sanete birgitte bodh ok magons borra bodh vtan mwren».17 S. 
Birgittas bod ägdes dock icke av hennes kyrka i Kalmar utan av klost
ret i Vadstena som delvis hyrde ut den, delvis använde den som upp
lagsplats för egna varor vilket framgår av klostrets jordebok.18 Den 
21 februari 1485 upplät hustru Birgitta, Anders Olofssons efterlever-
ska och dottern Ingegerd till hustru Ingrid, Didrik Hawerbasks efter-
leverska och hennes son Hans Hawerba?k »theres halwa gärd oc j kål
gård som liggher vtan for swderport mellom then helgo kirkio kålgård 
oc sancta birgitta kålgård».11' Ingen av dessa notiser ger som synes nå
gon uppgift om läget för S. Birgittas kyrka, men de låter oss veta att 
kyrkan ägde en kålgård utanför Söderport. Den enda uppgift som 
ger någon upplysning om läget är en anteckning för 13 oktober 
1483. Då var inför rätten »hedherlighen herre her hans j hwltestede 
oc vpleth oc tilskriwa Ireth hendrik karlabek oc hwstrw dorade clawus 
bözes j gärd som ligher swnnan gatona vidh basrn barre gärd oc 
mellom statz jorden oc didrik hawerbekz bood oc sancta birgitta tompt 
oc mellom både gatonor oc twerth awer her göstaf karssons gärd».20 

Här omtalas sålunda flera fastigheter som äro grannar till eller ligga 
i närheten av S. Birgittas tomt — där man får förutsätta att hennes 
kyrka var belägen — men för ingen av dem, med undantag för stads
jorden, ger tankeboken någon ytterligare uppgift, användbar för be
stämmande av läget för S. Birgittas tomt. Södraportsgatan där kyrkan 
enligt Sylvander skulle ha varit belägen namnes dock icke alls.21 

Stadsjorden var granne till S. Birgittas tomt och om stadsjorden 
lämnar tankeboken ytterligare följande uppgifter. Den 12 juli 1428 
upplät herr Gerecka präst till rådet i Kalmar efter sin död »siin hws 
som aero bygdh oppa stadzens jordh widher kiriogardz badzstuw 

17 Tankebok s. 99. 
, s Vadstena klosters jordebok 1500 utg. genom Carl Silfverstolpe (Hist. handl. 16) s. 
148 f. — »I Kalmarin seghet clostridh ena strandha booclh; hon leghis om aarit för 
i marc suensca oc 8 ortuger, oc clostrins godz skal tha-r liggia frith inne a: naar 
thet kommer. Item thet staa screffwat hadhe lucr i Vastena jordhabook oc sa i Kal
marna tencka-book. at vthan mwren pa vinstre haudhena a-gher clostrid eth strand-
liabodharwm, tha man gar nidher frän Christoff;cr[s gillestuga] oc vth på brona 
nidhan the trangha a-llcr niiogho grandh, thacr tiil sion liggher. Thetta forscreffna 
bodliarwni gaff ber Hans Kvle in meth sig i Vastena closter.» 
10 Tankebok s. 100. 
20 Tankebok s. 103 f. 
Ql Möjligen beror Sylvanders uppgift på att han läst »swnnan galona» i den sista notisen 
ur Tankeboken som »swnnangalona» och tagit fiir givet att Södergatan varit densamma 
som Söderportsgatan. 
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brynnen».22 Storkyrkan och dess kyrkogård voro som nämnts belägna 
norr om torget, och kyrkogärdsbadstugubrunnen, som i tankeboken 
omtalas endast denna enda gång, måste ha legat nära Storkyrkans kyr
kogård, möjligen någonstädes ej långt från torget. Dock kan den ha 
legat norr om kyrkogården och i så fall ganska långt från torget. 

Den 24 april 1417 förvärvade Hakvin Smed »ett hus uppfört på 
stadens jord i närheten av Västerport mot söder» av Kaetillogh, änka 
efter Thor i rus Faber.2-' Omkring den 24 juni 1420 köpte Laurens 
skräddare »ett hus beläget på stadens jord nära och vid sidan av 
Didrik Epytonsors hus i närheten av torget».24 

Tankebokens uppgifter om stadens jord äro som synes synnerligen 
litet sägande. Man får endast veta, att staden innanför muren ägde 
jord nära Västerport, i närheten av kyrkogården och i närheten av 
torget. Det finns ingen uppgift om huruvida stadens jord var något 
.sammanhängande större område. Den kan, liksom i nutida städer, ha 
varit enstaka tomter här och var i staden. Uppgifterna ge icke grund 
för någon annan slutsats än att S. Birgittas kyrka kan ha legat i när
heten av torget eller nära Västerport. Men den kan också ha legat i 
närheten av någon annan för oss obekant stadsjord. Däremot finnes 
intet som direkt talar för att den varit belägen vid Söderportsgatan 
eller i närheten av Söderport. 

Som nämnts bör S. Birgittas kyrka vara samma byggnad som 1614 
kallades Lilla kyrkan och som iståndsattes samma och följande år. 
Trots att räkenskaperna för denna iståndsättning äro synnerligen ut
förliga innehålla de icke en enda uppgift om kyrkans läge, ej heller 
finnes detta angivet på någon av planerna över staden. Någon säker 
uppgift om läget står därför icke att få. Det finnes emellertid ytter
ligare en källa att beakta i detta sammanhang, nämligen Erik Dahl
bergs 1645 daterade teckning av staden, vilken finnes återgiven i tid
skriftens första häfte 11)68, s. 32. En av författaren där gjord analys av 
denna stadsbild har visat, att den i stort sett är riktig och att den, rätt 
tolkad, kan ge värdefulla uppgifter om stadens utseende omedelbart 

52 Tankebok s. 61. — Detta är säkerligen samma brunn som av Sylvander benämnes 
»Bastuve brunnen, och som skulle ligga »på den lilla tvärgata, som gick väster om 
kyrkogården fram till Västerportsgalan» (Sylvander a.a. s. 28). Nägot bevis för denna 
precisa lokalisering lämnas icke och torde knappast kunna presteras. 
23 Tankebok s. 40. — ». . . constructa super fundiini eiuitalis kalmarnensis circa portam 
occidcntalcm ad meridicm . . .» 
21 Tankebok s. 46. — . . . »super fundum ciuitatis prope ct in latere curie tydcrici 
cpytonsoris circa forum .. .» 
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löic den stora brand som övergick densamma 1647.25 Pä denna bild 
dominerar Storkyrkan. Den redan omtalade utgrävningen av dess 
grundrester och uppgifter i räkenskaperna från dess återställande efter 
förödelsen 1611 ha visat, att bilden återger kyrkans exteriör på ett i 
huvudsak riktigt sätt. Storkyrkan låg vid det medeltida torgets norra 
sida, och det runda torg som utgjorde centralplatsen i den efter den 
Serssanderska stadsplanen återuppbyggda staden var beläget på unge
fär samma plats som det medeltida torget. Även vid detta nya torg 
upptogs norra delen av Storkyrkan och dess kyrkogård. Strax t. v. om 
kyrkan finnes på Dahlbergs bild en tämligen stor byggnad med rek
tangulär grundplan och sadeltak. Den har två stora rundbågiga fönster 
på södra långsidan och ett av samma form på östra gaveln samt över 
det sist nämnda ett run t fönster. Vid takets mitt reser sig en hög 
spetsig spira, troligen en takryttare. Byggnaden har i sin helhet kyrk
lig karaktär. Det ligger nära till hands att antaga, att denna byggnad 
är Lilla kyrkan som fanns 1645 då bilden tecknades. Läget sådant bil
den anger den måste vara invid eller nära intill torget, där som tidigare 
visats S. Birgittas kyrka kan ha varit belägen. Lilla kyrkan avbrändes 
tillsammans med staden 1647 och användes därefter till magasin och 
vedupplag m. m.26 Mot antagandet kan anföras att Lilla kyrkan, då 
den återställdes efter förstörelsen 1611, icke fick någon sådan takryttare 
som bilden visar utan endast en liten och tämligen obetydlig klock
stapel på taknocken. Den var av i princip samma slag som den som 
på Dahlbergs bild finnes pä Storkyrkans västra gavelnock. Räkenska
pen 1614 meddelar härom: »Till klockestapelen offuan på Kyrkan» 
förbrukades 3 st. ekebalkar, 20 st. takspik, 4 st. halvvrecklingar och 
några bräder. Arbetet utfördes av t immermannen mäster Hans Fick 
som fick 4 dir smt »lör han giorde Klockestapelen och opsattc Klockan 
på Kyrketaket». Kloc kan nedtogs åter 1624 och återlämnades till Arby 
församling frän vilken den lånats.27 Denna stapel kan icke vara den 
höga spira som Dahlbergs bild visar. Mycket kan dock ha hänt mellan 
1624 och 1645 då bilden utfördes. Lilla kyrkan upplåts 1628 till tyska 
församlingen,2S och vilka åtgärder som därefter vidtogos med den-

Vliiiiin Olsson, Frik Dahlbergs bilder av Kalmar gamla stad och deras värde nota 
historisk källa. Fornvännen ip68, s. 31 ff. 

M Löfgren a.a. 2 s. 94. 
" Landsark. Vadstena. Kalmar domktOS räkensk, bunt 1, haft. 1 s. 33 v. — Ibid. bunt 
2 häfl. 35. 113 v. 
=s Löfgren a.a. 2 s. 94. 
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samma är obekant. Det kan tänkas att tyska församlingen, då den för
såg sin kyrka med klocka, gjorde en takryttare att hänga den i. Saken 
har icke kunnat kontrolleras emedan inga räkenskaper för denna för
samling synas vara bevarade. Det är förklarligt att Dahlberg, då staden 
hade tvä kyrkor, ville låta båda framträda i hans stadsbild, och den 
möjligheten kan icke heller helt uteslutas, att han förbättrat bilden 
av kyrkan med en mera representativ takryttare. Det finnes på bilden 
ingen annan byggnad än denna som har kyrklig karaktär. Något bin
dande bevis tor att byggnaden föreställer Lilla kyrkan kan för närva
rande icke åstadkommas, men av vad som anförts torde framgå att så 
sannolikt är fallet. Till dess något annat kan bevisas, anser jag därför, 
att bilden återger Lilla kyrkan som under medeltiden var Sancta Bir
gittas kyrka. 

Summary 
The medieval city of Kalmar, which was replaced by the present one built 
in the mid—171b century 011 another site, had three churches—a city church 
(Storkyrkan), a Dominican church and a church consecrated to St. Birgitta. 
The old city was severely damaged by the Danes in 1611. At that time it had 
two churches—Storkyrkan and Lilla kyrkan—which were both severely damaged. 
They were, however, both restored during the second decade of the 171b century. 
beginning in 1614. The site and plan of Storkyrkan are known as result of 
excavations, but the site of Lilla kyrkan is not known. All the previous authors who 
have dealt with the question consider that Lilla kyrkan was the Dominican'» 
church. The author, however, shows that the Dominican church was demolished 
as early as the 1540S and that its site remainecl unbuilt out of consideration 
for the defence of the castle. As no new church was built in the city during 
the i6th century and the first decade ot the 171b century, Lilla kyrkan must 
be iclentical with St. Birgitta's church. It is mentioned in documents for the 
first time in 1444. Probably il was situated al 111 near the märket place ol the 
city. The author considers it probable that St. Birgitta'l church. Lilla kyrkan, is 
lhe building wilh a spire whieh in a drawing of the city dated from 1645 is to be 
seen to the left of Storkyrkan in the middle of the pitcure. 


