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times they occur in groups of three (Fig. 2). Drilled holes are found in different 
types of Stone Age pottery. They are generally referred to as repair holes. From 
a rich settlement site 011 the promontory called Lemnäset 011 Lake Lesjön in 
Bodum parish, Ångermanland, where among other thing about 680 sherds of 
asbestos pottery were found, there comes a rim sherd, 4 mm thick, with drilled 
hole and preserved cord (Figs. 3—5). The cord is S-twined and bas been passed 
three or four times through the hole in such a way that loops have been formed. 
It was first presumed tbat the cord was made of hemp. The author considered 
it unlikely that an ordinary organic yam material would have been used for a 
cooking vessel. One would also have expected it to have been destroyed in the 
lime-poor soils of northern Sweden. In a röntgen diffraction examination the 
cord was found to be made of serpentine asbestos (chry;otile). The asbestos in 
the jar sherd consisted of anlophyllite. 

The author presumes that the maker of the jar himself bad a good knowledge 
of materials, as there was chosen for the cord the smoother chrysotile which is 
most suitable for textile purposes. She, moreover, considers that the holes below 
the mouth rim in the Norrlandic asbestos pottery are not repair holes but are 
intended for suspending the vessels. Through loops of iron-hard asbestos twine it 
would easily have been possible to thread a handle, even one made of asbestos, or 
iron? The author further points out that the greatest strain 011 a vessel occurs at 
the suspension points and that it is quite natural that the vessel should crack just 
at that point. If the holes were drilled for suspension, lhe crack between the holes 
is a secondary phenomenon. Asbestos twine would also have been a good material 
for mending cooking vessels. The cord in the pottery sherd from Lemnäset is the 
only one of its kind known. 

Vattentornet, Svennetornet, Fångetornet och de 

kungliga bostadsbyggnaderna i Kalmar Slott. 

Ett tillrättaläggande. 
I en tryckt skrift, Konungskapellel i Kalmar slott (Göteborg 1970) har Harald 
Åkerlund framställt en rad fantasifulla hypoteser med åtföljande rekonstruk
tioner av vissa lokaliteter m. m. i Kalmar slott. Om dem, och om innehållet i 
övrigt, anser jag det onödigt att yttra mig, med ett undantag. Åkerlund (Å) påslår 
nämligen att jag givit tvä av slottets torn felaktiga namn och det finner jag vara 
allvarligt, ty fiir slottets byggnadshistoria är en rätt kunskap om tornens namn av-
grundläggande betydelse. Om de namn jag visat atl tornen hade under 1500-talet 
är felaktiga, blir byggnadshistorien till stora delar felaktig, ty de lokaliseringar 
man fär i handlingarna hänföra sig i stor utsträckning till tornen, [ag har därför 
ansett mig böra avvisa detta felaktiga påstående, ty om det lämnades opåtalal 
kunde det komma att välla oreda i begreppen. Namnfrägan iir nämligen kompli-
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Fig. 1. Plan av Kalmar slott visande tornens lägen odi nummer. — I. Kureloriiel, — II. 
Kungsmakstornet. — III. Vattentornet. — IV. »Norra trapptornet». — V. Fångeten ne!. 
— VI. »Nordöstra tornet». — VII. »Sydöstra tornet». — VIII. Södra tornet. — IX. Röel-
kullatornet. — X. Västra porttornet. — XI. »Norra yttre vattenporten». 

terad och kan sakkunnigt bedömas endast om man har ingående kännedom både 

om slottets murverk och om arkivmaterialet . 

I Kalmar slotts historia (K S H) har jag i en exkurs i första delen s. 265 fl. 

utret t frägan om tornens namn . Pä en plan diir, hiir återgiven som fig. 1, äro 

de betecknade med romerska siffror från 1 till XI . 1 N a m n e n äro följande: 

1. Kuretornet ; I I . Kungsmakstornet ; I I I . Vat tentornet ; IV. »Norra t rapptorne t» ; 

V. Fångetornet eller endast T o r n e t ; VI. »Nordöstra tornet»; VII. »Sydöstra tor

net»; VII I . Södra tornet; IX. Rödkul la tornet ; X. Västra por t tornet ; XI . »Norra 

yttre vat tenpor ten». De med citationstecken omslutna namnen pä tornen nr IV, 

VI, VII och XI äro av mig införda neutrala namn. Ett av dem, »Södra trapp

tornet» nr IV har ti l lkommit, därför att jag beträffande detsamma icke med 

full visshet k u n n a t fastställa namnet . Starka skäl tala för at t det hetat Svenne

tornet, men då det ta icke har kunna t fullt b indande bevisas, har jag föredragit 

att införa ett nytt neutral t namn. De tre övriga torn vilkas namn äro omgivna 

1 Både i K S H eich i Åkerlunds skrift är tornen betecknade med arabiska siffror, jag har 
här givit dem motsvarande romerska nummer liir an undvika förväxling med rums-
numren som äro angivna med arabiska siffror. 
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Fig. 2. Vindsvåningen. 

Fig. 2-5. Planer av våningarna i slottets norra del från Kuretornet till Nordöstra tornet 
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Fig. 4. Bottenvåningen. 

Fig. 5 Källarvåningen 
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Fig. 6. Bottenvåningen i samma eli-1 av slottet enligt plan av H. M. Hellandet 1650-talet. 
Orig. i Kra. 

med citationstecken hade under 1500-talet inga bestämda namn utan omtalade") 
i beskrivande ordalag såsom exempelvis »tvä fijrekante torn östan slotedth» osv. 

Åkerlund vill nu, som jag kommer att visa, pä fullkomligt ohållbara skiil, 
göra gällande att Fängetornet (V) skulle ha hetat Vattentornet och Vattentornet 
(111) Svennetornet. Han påstår att, »ehuru 'Vattentornet' iir ett av de med hjälp 
av slottsräkenskapernas uppgifter siikert identifierbara tornen», detta namn av 
mig felaktigt tillagts tornet nr III (Å. s. 6). A:s huvudargument för detta på
stående är en av mig återgiven notis ur 1554 ärs slottsräkenskaper av följande 
lydelse: Är 1554 betalades »Murmestare lön. Frä Slotz porten och intil vanttor-
net eth Mack högt [dvs. förhöjt] och wnder med tuå huclffde kellare» (K S II 
II, s. 85; Ä. s. 17). Med hänvisning lill detta citat påstår Å: Den i citatet omtalade 
byggnaden »kan som Martin Olsson visat inte vara någon annan än den som 
byggdes längs västra och norra ringmurarnas insidor frän tornet nr I till tornet 
nr V. Redan på grund härav är ju tornet nr V identifierat som varande Vatten
tornet, men M.O. har sökt göra troligt, att tornet nr III skulle vara Vattentornet. 
Förutom den ovannämnda uppgiften ger flera andra notiser i räkenskaperna 
belägg för att tornet nr V måste vara Vattentornet». Referatet av denna del 
av min framställning av byggnadshistorien i Ä' S H är tendentiöst. Jag har icke 
sagt att längan mellan tornen nr I och nr V uppförts i sin helhet 1554. fag 
har tvärt om med åberopande av den av Ä. nyss citerade räkenskapsnotisen 
framhållit, att huset mellan Knretornet (I) och Vattentornet (III) av mig kallat 
»Kungsbyggnaden» uppförts 1554. Vidare bar jag visat att Drottningtrappan 
väster om torn V började byggas 1556 och var färdig 1559. Om den mellan 
torn 111 och Drottningtrappan belägna »Drottningbyggnadens» ålder har jag 
icke yttrat mig i det åberopade sammanhanget; den framgår nämligen icke direkt 
ur räkenskaperna. Det är likväl av andra skäl tydligt att den bar börjat byggas 
1555. För att göra problemet begripligt mäste jag hiir ge en ytterst kortfattad 
översikt av de under 1500-talet invid norra ringmuren uppförda bostadshusens 
byggnadshistoria. 
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Fig. 7. Grunden till ett 
.11 156g upplöi 1 hemlig
bus i vinkel mellan 
norra ringmuren och 
drottningens hemlighus 
invid Vattentornet. Jfr 
fig. 6. II. Åkerlunds foto 
1936. 

Pä husens plats lågo äldre- byggnader från 1200-talets slut. K S H IV pl. 36 och 
37 återger rekonstruerade planer av dem. Vid norra ringmurens västra del läg 
en salsbyggnad i anslutning lill tornet nr II med dess Kungsmak. Därefter följde 
»Vattenportsbyggnaden» invid Vattentornets (111) södra sida; den hade ensidigt 
luttak mot borggården. Sedan vidtog »Frustugebyggnaden», ett tvärumshus vars 
östra gavel var belägen ungefär 4 m väster om Fängetornet (V). Är 1544, i sam
band med ett danskt kungabesök hade en tillbyggnad invid västra ringmuren 
gjorts till den nämnda salsbyggnaden. I övre våningen innehöll denna tillbygg
nad ett enda stort rum som först kallades Nya kungsmaket, senare Gyllene salen 
(fig. 3, rum nr 59). Bostadsbyggnaderna revos med början är 1553, men därvid 
bibehöllos Nya kungsmakels väggar med undantag för den medeltida norra väg
gen. Den mäste rivas, för att man under huset skulle kunna bygga en senare 
omtalad källare nr 3 (fig. 5). 

I sina huvuddrag äskädliggöres de nya bostadsbyggnadernas historia kortast 
med hjälp av planerna av deras lyra våningar jämte angränsande torn (fig. 
2 till 5). Byggnadslängan mellan tornen nr 1 och V består som dessa ritningar 
visa av tre hus, vartdera med en genomgående gavelvägg frän källaren till vin
den och med tillhörande gavelrösten. För överskådlighetens skull iiro dessa väggar 
korsstreckade på fig. 2 till 5. Jfr K S H IV pl. 12 sekt. A-B. 

Man har, vilket var vanligt under 1500-talet drivit arbetet vertikalt, ej horison
talt. Man har börjat med att uppföra endast en del av den tillämnade längan 
för att före vintern fä det nybyggda under tak. Detta var ett vanligt förfarings
sätt vid denna tid. Dä man i början av 1600-talet återställde Storkyrkan i Kalmar 
som förstörts 1611, fiirfor man fortfarande på likartat sätt och byggde fiirst hög
koret med dess valv och yttertak, därefter koret och slutligen långhuset i sektioner 
valv efter valv. 

Västligaste huset i slottets bostadsbyggnad, »Kungsbyggnaden», upptager som 
nämnts utrymmet invid västra ringmurens norra och norra ringmurens västra 
del från tornet nr 1 till tornet nr III. Detta hus innehåller nederst ele båda 
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källrarna nr 2 och 3; i huvudvåningen rummen nr 59 (Gyllene salen, det forna 
Nya kungsmaket) nr 61 (Grå salen) samt kammaren nr 60. Vinden består av ett 
enda rum nr 91. Kungsbyggnadens östra gavelvägg sätter an mot ringmuren 
precis vid sydvästra hörnet av tornet nr III (se planerna). 

Det andra huset, »Drottningbyggnaden», sträcker sig frän sydvästra hörnet av 
tornet nr III till tornet nr IV och husets östra gavel sätter an mot ringmuren 
mitt för detta torns västra vägg. I bottnen har detta hus en källare nr 4 som 
sträcker sig under hela huset frän sydvästra hörnet av tornet nr III till mitt 
för västra väggen till tornet nr IV. I huvudväningen innehåller huset tvä salar, 
nr 63 (Rutsalen) och nr 65 (Drottningsalen). I vinden finnes endast ett utrymme 
nr 93. 

Det tredje huset, »Drottningväningens trapphus», saknar källarvåning. I bot
tenplanet innehåller det Drottningstrappans förstuga (nr 25) och vaktrummet 
invid densamma (nr 26). I huvudväningen finnes endast ett rum, Drottningens 
övre förstuga och i vinden utrymmet nr 98 a. Vindsrummets östra vägg kvarstår 
till ungefär 2 m över vindsgolvet men dess översta del, rostet, är bortrivet. 

Den inledningsvis anförda räkenskapsnotisen pä vilken A. bygger sitt påstående 
att tornet nr V skulle vara Vattentornet och nr III Svennetornet lämnar två 
särskilda uppgifter. Den omtalar för det första, att »Kungsbyggnaden» uppfördes 
1554 »frå Slotz porten [nr 15 invid Kuretornets norra vägg (fig. 4)] och intil 
vanttornet [nr III]» och att under densamma byggdes »tuå huelffde kellere». 
De båda välvda källrarna äro rummen nr 2 och nr 3, vilka som fig. 5 tydligt 
visar, sträcka sig frän portgängen nr 15 invid Kuretornet precis till sydvästra 
hörnet av tornet nr III. Redan detta är ett mycket starkt skäl för att det var 
tornet nr III som var Vattentornet. Åkerlund ignorerar källaren nr 2 och tolkar 
notisen sä, att den skulle gälla källrarna nr 3 och nr 4, men detta är ett full
komligt godtyckligt förfaringssätt. Drottningbyggnadens källare nr 4 omtalas ald
rig direkt i 1550-talets räkenskaper men man kan sluta sig till att den mäste 
ha funnits 1555 (jfr s. 57). Denna källare sträcker sig icke fram till tornet 
nr V utan endast till västra väggen i tornet nr IV och detta torn, men icke nr V, 
borde därför enligt Å:s betraktelsesätt vara Vattentornet. 

Notisen uppger för det andra att man murade frän slottsporten och intill 
Vattentornet »eth Mack högt». Vad betyder då detta »ett [ge-]mack högt»? Jag 
har i K S H II s. 85 antagit att det betyder ett mak, nämligen Nya kungsmaket, 
höjt dvs. förhöjt, varigenom det förändrades till det rum i kungsväningen som 
sedan kom att kallas Gyllene salen. Jag anser fortfarande att denna förklaring 
är den mest sannolika. Rummets ursprungliga bjälklag flyttades nämligen upp 
ungefär 2 m så att det kom i jämnhöjd med bjälklagen i den helt nybyggda 
delen av huset, och ytterväggarna måste dä höjas minst lika mycket eller mera, 
för att salen skulle få tillbörlig höjd. Ä. gör nu gällande att »eth Mack högt» 
betyder att man 1554 byggde frän tornet nr I till tornet nr V en våning 
högt (Å. s. 17). Enligt Söderwalls medeltidsordbok har »mak» ett flertal betydelser 
vilka alla pä ett eller annat sätt ha samband med ordets grundbetydelse »lugn», 
»ro». Sädana betydelser äro »bekvämlighet», »ställe där man njuter ro eller vila, 
kammare, rum, gemak». Ordet betyder även »avträde, hemlighus», likaledes ett 
ställe där man vill vara ostörd. Nägot exempel pä att ordet skulle betyda väniug 
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( = etage) finns icke varken i den nämnda ordboken eller i dess stora supplement. 
Jag lämnar emellertid denna betyclelsefräga öppen; den är nämligen av under
ordnad betydelse i sammanhanget, ty byggnaden själv visar att man byggde 
vertikalt, dvs. en sektion i sänder, icke horisontalt hela bottenvåningen i en 
följd. Att Kungsbyggningen 1554 uppfördes till mera än en våning framgår 
även därav att övervåningen nästföljande är (1555) i stor utsträckning inreddes 
med golv, paneler odi innertak och att de sistnämnda även målades. Dessa arbeten 
kunde knappast ha utförts om icke väggarna och yttertaket hade uppförts före
gående är. Räkenskaperna omtala icke direkt när Drottningbyggnaden och dess 
källare nr 4 uppfördes. Däremot omnämna de, att golven i »2 källere» stensattes 
med en yta av sammanlagt 100 famnar är 1555. Ytmättet är som jag i K S H II 
s. 85 f. framhållit för stort för att gälla källrarna nr 2 och 3 och 35 m2 mindre 
än nr 3 och 4 tillsammantagna. Det bör därför vara större delen av källrarna 
nr 3 och 4 som stensattes 1555, och detta är den enda uppgift av vilken man 
kan sluta sig till att källaren nr 4 existerade 1555. Den har säkerligen byggts 
detta är. Man kan förutsätta att även källaren nr 2 fick golv ungefär samtidigt 
med de båda andra. Den stensattes dock icke utan fick golv av gamla grav
stenar; så är ännu fallet. 

Till stöd för sitt påstående att Svennetornet varit nr III och Vattentornet nr 
V anför A. även nägra andra räkenskapsnotiser från min utredning rörande tor
nens namn i Kalmar slotts historia I. Är 1561 »är opteckt pä waten tornett til 
blij breder öster nor [ = nordost] pä Slotted och ett litet torn ther hoss». Detta 
visar enligt Ä. att nr V är Vattentornet, men jag anser att det visar att det är 
nr III som har detta namn, ty norrlinjen genom slottet gär genom Kungsmaks
tornet (II) och Södra tornet (VIII) och det är nr III som ligger i nordost. 
Nr V ligger rakt i öster och kallas även stundom Östra tornet; postejen utanlor 
tornet har även alltid kallats Östra postejen. Notisen talar alltsä för att det 
nordöstra tornet nr III var Vattentornet. Det lilla tornet »ther boss» var nr XI. 
— Å. anför vidare att samma är 1561 täcktes »fijre kante och Waten tornet» 
och takbly lades »pä waten tornetth och ett anen torn ther hos». Detta visar 
säger Å. att »Vattentornet alltså icke var fyrkantigt» (Ä. s. 6). Det är en mycket 
tvivelaktig slutsats. Uttrycket iir otydligt, men den sannolikaste betydelsen, som 
bestyrkes av det följande, är; »Vattentornet och det [lilla] fyrkantiga tornet täck
tes». Skrivaren och alla andra visste vilket torn som var Vattentornet, men nu 
hade tillkommit ett nytt litet fyrkantigt torn »ther hos» nämligen nr XI som 
icke hade något bestämt namn. Det omtalas mänga gänger i räkenskaperna men 
alltid i denna omskrivande form. Norra yttre vattenporten är ett namn som jag 
gett tornet. Den sist anfiirda notisen är sålunda alltför obestämd fiir att kunna 
godtagas som bevis för att Vattentornet varit runt och den följande framställ
ningen visar hur äventyrlig en sådan slutsats är. Slutligen anför A. att »1564 
namnes 4 kante torned innen for watn tornett». Ja, det var som jag redan i min 
tidigare omtalade utredning om tornens namn framhållit, det nyss nämnda tor
net nr XI som läg innanför Vattentornet räknat frän skrivarens synpunkt inne 
i slottet. Han kom genom huvudingången i Kuretornet (I) in på borggården, 
fortsatte genom Vattenporten i Vattentornets bottenvåning (III) och kom då 
till det »4 kante torned [XI i förborgen] innen for watn tornett». Ä:s samman-

5 —711681 Fornvännen H. i, 1972 
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fattning är magistralt formulerad: »Samtliga här anförda och ännu flera upp
gifter i räkenskaperna talar med bestämdhet för att tornet nr V mäste vara 
Vattentornet. Tornet nr IV är då det lilla fyrkantiga tornet »ther hos» (s. 6). 
Jag mäste underkänna dessa slutsatser. 

Det hade varit lämpligt att Åkerlund återgivit ytterligare några av de upp
gifter som skulle stödja hans påstående. Jag får nu i stället göra det och nöjer 
mig med att anföra endast två av dem han underlåter att nämna. Den ena stär 
att läsa pä samma sida i K S H l där Ä. hämtat sina övriga uppgifter om 
namnet Vattentornet. Ar 1563 »är kommit på Norra Sadelenn [ = salen] widh 
watnn tornedt, Kapar tener 1 tT 16 mark». Norra salen vid Vattentornet var 
rum nr 63 som senare kallades Rutsalen. Den ligger viel insidan av tornet nr III 
som till hela sin bredd ingår i salens norra vägg (fig. 3). Detta torn mäste 
därför vara Vattentornet. Invid tornet nr V ligger ingen sal i nägon av vå
ningarna (se planerna). Det kan därför heller icke vara Vattentornet. Den andra 
uppgiften meddelar, att är 156g utlämnades en »skoff» glas »til 2 tafflor i hem-
melbusen wed watn tornedt» (K S H II s. 152). Av dessa båda hemlighus är 
det ena, som tillhörde drottningens våning, ännu bevarat intill västra sidan av 
torn nr III. På fig. 4 har det rumsnumret 19 b. Det andra som sedan länge äi 
rivet läg väster om 19 b och vägg i vägg med detta. På en plan av slottet frän 
omkring 1650 av H. M. Hellander äro bada angivna och det senare är elär 
betecknat 7 (fig. 6). Grunden till detta hemligbus frilades 1936 och fig. 7 
visar grundens utseende. De tvä 1569 omtalade hemlighusen invid Vattentornet 
funnos sålunda invid tornet nr III och de visa att det var detta torn som kallades 
Vattentornet. Vid tornet nr V varken finnes eller har funnits något hemligbus. 

De tvä sist anförda uppgifterna äro alldeles entydiga och de visa ofrånkomligt, 
att elet var tornet nr III som under 1500-talet kallades Vattentornet. De bestyrka 
samtidigt riktigheten av min föregående bevisföring rörande bostadsbyggnaderna 
invid norra ringmuren. De fälla även Åkerlunds bevis för att tornet nr III 
skulle ha hetat Svennetornet. 

Martin Olsson 

Internationellt symposium i Brno 
Den 28 juni — 2 juli 1971 hölls en kongress i Brno (Brunn), Tjeckoslovakien, av
seende uppmätning och dokumentation av byggnadskultur. Ett drygt hundratal 
delegater frän 18 länder hade samlats i Mährens gamla huvudstad 130 km norr 
om Wien. Sverige representerades av fört., som redovisade något av verksamheten 
viel Riksantikvarieämbetet. Sammanlagt hölls ett trettiotal anföranden. Allt simul-
tantolkades till tyska, engelska, franska, tjeckiska och ryska. Organisationen var 
perfekt. Man hade t. o. m. hunnit färdigställa en publikation med flertalet före
drag (Symposium international sur le mesurage des monuments, Brno 1971), och 
det var därför mycket lätt att följa förhandlingarna. Värdar fiir detta symposium 
var tjeckiska akademien för teknik och naturvetenskap, tjeckiska kommittén för 


