
Tornen, de kungliga bostadsvåningarna och Gamla kyrkan i Kalmar slott I :
ytterligare ett tillrättaläggande
Olsson, Martin
Fornvännen 89-104
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1974_089
Ingår i: samla.raa.se



Tornen, de kungliga bostadsvåningarna 
och Gamla kyrkan i Kalmar slott I 

Ytterligare ett tillrättaläggande 

Av Martin Olsson 

I en tryckt skrift, Konungskapellet i Kal
mar slott (Göteborg 1970) har Harald 
Åkerlund (Å.) bl. a. gjort gällande att jag i 
mitt arbete Kalmar slotts historia (KSH 
I-IV) skulle ha givit två av tornen i slottet 
felaktiga namn. I en exkurs i KSH I (1944) 
har jag med utförliga belägg visat, att det 
torn som på planen av slottet lig. 1 är be
tecknat III under 1500-talet hetat Vatten
tornet och att nr V varit Fångetornet. Å. 
påstår att III haft namnet Svennetornet 
och V Vattentornet. Han påstår vidare 
atl min framställning rörande slottets 
senmedeltida kyrka skulle vara oriktig. 
Det förra påståendet har jag bemött i ett 
kort genmäle i Fornvännen 1972 h. 1 s. 
50-58 (Fv 72). Ä. har sedan i tidskriftens 
tredje häfte 1973 bemött min kritik och 
vidhållit sin ståndpunkt samt utvidgat dis
kussionen till att omfatta även helt andra 
delar av slottets byggnadshistoria. Jag mås
te därför nu göra en utförligare gransk
ning av A:s båda nämnda skrifter och jag 
börjar med den senare i Fv 73. I ett följan
de nummer skall jag granska arbetet om 
Konungskapellet. 

Borgens medeltida bostadsbyggnader 
bildade en länga invid norra ringmurens 
insida fig. 2. Den bestod av tre byggnader. 
Västligast låg en byggnad som i övre vå
ningen innehöll en enda sal. Den sträckte 
sig från västra ringmuren till sydvästra 
hörnet av tornet III. Byggnaden hade i 
både norra och västra väggarna stora till 
alla väsentliga delar bevarade fönster för
sedda med maasverk. Salen var ansluten 

till ett bostadsrum i tornet nr II. Detta rum 
kallas i en handling 1560 »herrans Magk» 
och var under medeltiden konungens re
presentativa bostadsrum. Det hade smala 
spetsbågiga fönster och ett hemlighus som 
på vanligt medeltida vis hängde pä ett par 
konsoler på tornets västra vägg. Tornet 
har sedan länge kallats Kungsmakstornet 
efter detta rum, »Kungsmaket». Salen tjä
nade bl. a. som försal till Kungsmaket. 

Invid norra ringmurens östra del låg en 
byggnad av »tvårumsplanens typ». I övre 
våningen fanns i väster ett representativt 
boningsrum som legat som en pendant till 
Kungsmaket. Det har varit försett med ett 
privet byggt av trä utanför norra väggen. 
Jag har på grund av lägel antagit att det 
varit det medeltida Drottningmaket. Det 
har haft fönster endast i södra väggen. 
Östra rummet i samma byggnad var betyd
ligt större och hade i norra väggen två 
maasverksförsedda fönster av samma typ 
och storlek som fönstren i Kungsbyggna
den. Ett drottninggemak lika väl som ett 
konungsgemak skulle både under medel
tiden och senare ha ett förrum för upp
vaktning och audienssökande. Jag har an
sett att det större rummet varit ett sådant 
och därför kallat det Frustugan och hela 
huset Frustugebyggnaden. Mellanrummet 
mellan de två byggnaderna upptogs av ett 
hus med ensidigt tak med lutning mot 
borggården. Jag har kallat det Vatten
portsbyggnaden. Hur dess övre låga våning 
varit indelad är icke känt. 1 bottenvåningen 
har funnits en portgång som har fortsatt 

7-745801 Fornvännen. Ärg. 69,89-104, 1974 



90 Martin Olsson 

genom bottenvåningen i Vattentornet (nr 
III); genom denna portgång gick vägen till 
norra förborgen och hamnen. Portgång
ens norra mynning i tornet kunde stängas 
med ett ännu till stora delar bevarat fällgal-
ler. Förborgen skyddades mot sjösidan av 
ett bålverk byggt av timmer och jord; i 
bålverket fanns två mindre porttorn (XI 
och XII), ett framför vardera av bor
gens båda hamnbryggor (fig. 1 och 2). 

Eldvapnens utveckling medförde att 
medeltidsborgen under 1500-talets början 
var föråldrad som försvarsverk. Vid riks
dagen i Västerås 1544 antogs en ny plan 
förrikets försvar enligt vilken alla riketsvik-
tigare borgar skulle förstärkas e>ch moder-
-niseras. Borgen i Kalmar försågs med en 
ny kraftig vallanläggning framför västra 
fronten med ett stort och lågt kanonbe-
styckat torn, en s.k. »postej» i vardera än
dan. Arbetet påbörjades 1545 och var i hu
vudsak färdigt 1553. Då fann konungen 
tiden vara inne för att modernisera även 
de kungliga bostadsbyggnaderna vilket 
skedde genom att riva de gamla och bygga 
nya på de gamlas plats. Snickaren Jakob 
Richter sändes ned för att leda arbetet och 
han lät 1653 riva Kungsbyggnaden eller 
både den och de två andra husen i norra 
längan.1 De nya husen började uppföras 
1554. Då betalades »Murmestere lön. Frå 
Slotz porten intil vantornet eth Mack högt 
och wnder med två huelffde kellere». Det 
är bl. a. beträffande tolkningen av denna 
räkenskapsnotis som Ä:s och min mening 
hell skiljer sig. Hur och varför är redogjort 
i mitt inlägg i Fv 72 s. 55 ff. till vilket jag 
hänvisar. 

Vattentornet (nr III) och Norra trapptornet 
IV (=Svennetornet). Slottets räkenskaper 
meddelar att 1561 »är opteckt på waten-
tornett till blij breder öster nor (nord
ost) på Slotted och etl litet tom ther hoss, 
Sågebräder 20 tolffter». Norrstrecket på 
fig. 1 visar att tornet nr III ligger precis i 
nordost; nr V ligger i öster. År 1563 »är 
kommit på Norra Sadelenn (salen) widh 
Watnn tornedt, Kapar tener 1 lispund 16 
marker». Norra salen är säkert lokaliserad 

genom ett flertal belägg från tiden om
kring 1560. Den var den del av huvud
våningen i norra slottslängan som senare 
uppdelades i rummen nr 63 (Rutsalen) 
och 65 (Drottningsalen) (fig. 1). Tornet 
nr III ingår med hela sin södra vägg i 
Rutsalens norra vägg. Intet annat torn än 
nr III gränsar direkt till Norra salen eller 
till någon annan sal i norra längan med 
undantag för Kungsmakstornet (nr II) 
som gränsar till Grå salen (nr 61). Det mås
te därför vara nr III som är Vattentor
net.2 — »Till 2 tafflor i hemmelhusen wed 
watn tornedt» förbrukades 1569 en 
»skoff» glas, sålunda till en tavla i vardera 
huset. Vattentornet är det enda i slottet vid 
vilket det funnits två hemlighus. Det ena är 
ännu bevarat invid torn III (fig. 1). Grun
den till del andra är utgrävd och återfinnes 
även på en planritning av slottet från 
1650-talet (bilder Fv 72 s. 54 fig. 6 och 7). 
Dessa tre uppgifter som anger Vattentor
nets läge är entydiga. De ger fullt bindande 
bevisning för att det var nr III som kalla
des Vattentornet. Följaktligen kan tornet V 
icke ha haft detta namn. Invid delsamma 
finns heller ingen sal och intet hemlighus. 
Därför måste också den tidigare anförda, 
omstridda räkenskapsnotisen »Frå Slotz 
Porten och intill vantornet eth mack högt 
och wnder med två huelffde kellere» bety-

' 1 KHS II s. 85 har jag uppgivit att man rev 
alla ele meeleltiela byggnaderna vid norra ringmuren 
år 1553 men nägot bevis för all alla byggnaderna 
revs då finns icke. Det är möjligt atl man 1553 rev 
endast satsbyggnaden och de två övriga husen näst
följande år. 
2 I bildunderskriften Fv 73 s. 163 meddelar Å. att 
Norra stora salen år 1563 var uppdelad i två rum, 
nr 63 oeh nr 65. Ett av dem kallades då Norra 
salen vid Vattentornet och det var enligt A:s 
mening nr 65 som hade detta namn »tydligen 
I m an skilja mellan salen mittför Svennetornet 
[nr III], 63. och denna sal, 65», Salen nr 63 lig
ger vägg i vägg med tornet nr III; mellan salen 
nr 65 och tornet nr V ligger både tornet nr IV 
och Drottningens ne K- Förstuga nr 66 som är drygt 
K) m bred där den är smalast. Jag måste fråga: 
I varför var nr 65 Norra salen vid Vattentor
net? 2. Varför var det icke nr 63 som hade detta 
namn? - Milt svar är: Därlör att Ä. hade 
förutfattad mening om tornens namn. Se 
fig. 1. 

Fornvännen 69 



Tornen m. m. i Kalmar slott, I 91 

|i in iu ii] 
10 20 30 AO 50 60 70 80 90 100 M 

Fig. I. Plan av Kalmar sloti och huvudväningen 
omkring år 1574. I Kuretornet, II Kungsmakstor
net, III Vattentornet, IV Norra trapptornet (trol" 
Svennetomet), V Fångetornet, VI Nordöstra tor
net, VII Sydöstra tornet, VIII Södra tornet, IX 
Rödkullatornet, X Västra porttornet, XI Norra yllre 
vattenporten, XII Lilla tennet vid Kungsmaket.— 
55 Kungstrappan, 59 Gyllene salen, 61a Panelade 
salen, (ilb Malsalen. Båela sammanslogs senare och 
kallades då Grå salen (61), 62 (iamla kungsmaket, 
63 Rutsalen, 65 Drottningsalen, 66 Drottningens 
övre förstuga och Drottningtrappan, 74, 76 Stora 
östra salen (senare Förbrända salen), 87 Stora 
västra salen (senare Gröna salen). - Plan of Kalmar 
Castle and the main floor aboul 1574. I Guard 

Tower, II Kungsmakstornet (King's Chamber 
Tower), III Water Tower, IV North Staircase 
Tower (probablv= Svenne Tower), V Prison Tow
er, VI North-East Tower, VII South-East Tower, 
VIII South Tower, IX Riklkullatemiet (South-West 
Corner Tower), X West Gateway lower, XI North 
Outer Water Gateway, XII Small Tower by King's 
Chamber.—55 King's Staircase, 59 Golden Hall, 
61a Panelleel Hall, 61b Dining Hall. Both låter 
combined and then called Grey Hall (61), 62 Old 
Kings Chamber, 63 Chequer Hall, 65 Queen's 
Hall, 66 Queen's upper ante-roeim and Queen's 
Staircase, 74, 76 Great East Hall (låter lim ni 
Hall), 87 Great West Hall (låter Grcen Hall). 

da, att man byggde från slottsporten (vid I) 
till det sydvästra hörnet av torn nr III över 
de båda källarna nr 3 och 2. Se plan i Fv 72 
s. 53 fig. 5. Detta kan icke vederläggas var
ken genom att Å. kallar källaren nr 2 för 
»källartrappan» eller genom påståendet att 

det är »ingen som helst tvekan om att 
skrivaren avsåg de båda stora källrarna» 3 
och 4. Nedanför trappan i rum 2 finns en 
tunnvälvd källare 5,5 m lång och 3,4 m 
bred. Den har en yta av i det närmaste 
19 m2 och det är ingen liten källare. Jag har 
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Fig. 2, Rekonstruerade planer av de medeltida 
kungliga bostadsbyggnaderna. T. v., bottenvån. 
T.h., huvudvån. - Reconstructed plans of the 
medieval royal aparlinenls in Kalmar Castle. Left, 
Ground floeir. Right, Principal floor. 

senast i Fv 72 s. 57 f. lämnat de tre ovan 
angivna uppgifterna som bevis för att nr 
III var Vattentornet, men A. avfärdar be
viset med förklaringen att »det är självfal
let att jag var säker på min sak därvidlag» 
dvs. i fråga om tornens namn, och han 
tillägger i en not: »M. O. anför ett par 
räkenskapsnotiser som han anser styrka 
den tolkning av tomnamnen som/ta» läm
nat» (Fv 73 s. 152). Räkenskapsnotiserna 
är de ovan nämnda. A. säger vidare 
(s. 157) att hans »utredning har visat 
att tornet nr III inte kunnat vara Vat
tentornet; det är genom uppenbara fel
tolkningar och anakronismer M. O. kom
mit fram till en sådan slutsats, och det 
borde därför egentligen vara onödigt att 
framlägga ytterligare bevis för att Vat
tentornet var nr V». Dessa uttalanden 
visar att A. i denna fråga icke är till
gänglig för sakskäl. 

Namnet Vattentornet är ett expressivt 

namn för nr III; det anger klart tornets 
ändamål och funktion. Genom dess bot
tenvåning gick vägen till vattnet och bryg
gorna och del hade till uppgift att skydda 
denna väg. Vid plötslig fara sänkte man 
fällgallret i portgängens norra mynning. 

För sitt påstående att tornet III hetat 
Svennetornet återger A. uppgifter om fyra 
olika materialleveranser till »thet 4 kante 
Svennetornedt» av vilka ingen innehåller 
någon uppgift om dess läge, samt en notis 
om att glas år 156b insattes i tre fönster i en 
»kammare emellan wantt tomett och 
Suennetornett» (Fv 73 s. 161). Därav dra
ger A. slutsatsen: »När man sammanställer 
alla dessa uppgifter framstår det klart att 
Svennetornet måste vara tornet nr III. Det 
var ett av de äldre tornen, det var fyrkan
tigt, det var inte beläget alldeles intill Vat
tentornet [=nr V]. De båda fyrkantiga tor
nen mot sjösidan [nr VI och VII] var 
nyuppförda varför intet av dem kunnat 
vara Svennetornet.» Detta är intet bevis, 
bl.a. därför att det icke är visat att nr V 
hetat Vattentornet. 

I KSH I s. 280 ff. (1944) har jag redo
gjort för alla uppgifter som i handlingarna 
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finns om Svennetornel, bl. a. även de få 
som A. har valt att återge. Min slutsats blev 
att starka skäl talade för att det var nr IV 
som hade detta namn, men att verkligt 
bindande bevis härför icke förelåg. Jag in
förde därför det neutrala nya namnet 
Norra trapptornet för nr IV. Min tvekan 
berodde främst på den sista av A. anförda 
uppgiften från år 1566 som i sin helhet ly
der: »Er kommet! till 3 fönster och 12 taff-
lor i huartt fönster wtij enn kaminer emel-
lann wantt tornen och Suennetornett, Glas 
6 sintener». Både Drottningsalen nr 65 och 
Rutsalen nr 63 har tre stora fönster var
dera mot borggården, men jag tvekade 
inför beteckningen »kammare» för de 
ganska stora rummen (fig. 1). Senare er
farenhet om de olika skrivarnas ordval 
har gjort att min tveksamhet försvunnit. 
Kammare kunde vara både ett mindre och 
ett större rum. Hade den som i detta 
fall tre fönster med 12 tavlor i varje 
måste den ha varit ett stort rum. Noti
sen visar dels att Svennetornet måste ha 
legat i norra delen av slottet i närheten 
av Vattentornet nr III, dels att det legat 
öster om detta torn, ty väster om nr III 
låg endast Kungsmakstornet som icke kan 
ha varit identiskt med Svennetornet. Ös
ter om nr III finns två torn, nr IV och 
V. Det sistnämnda var Fångetornet vil
ket omedelbart kommer att visas. Nr IV 
måste därför ha varit Svennetornel och 
den åsyftade kammaren måste ha varit 
antingen rum nr 65 eller nr 63. För att 
icke ytterligare öka oredan behåller jag 
namnet Norra trapptornet för nr IV. 

Fångetornet nr V. Alltifrån 1200-talsborgens 
tillkomst har dess fängelse varit beläget i 
delta torn. Fängelset utgrävdes och under
söktes 1929 och 1930 i samband med slot
tets restaurering och var till stora delar så 
väl bevarat, att det varit möjligt att i detalj 
rekonstruera detsamma (KSH IV pl. 24 
och 25; se även Fv 73 fig. 4). Det var ett för 
medeltida förhållanden ganska drägligt 

3 En utförlig grävningsberättelse finns i KSH I 
s. 320-333. 

fängelse. Det finns omtalat åtskilliga gång
er under medeltiden och under Gustav 
Vasas, Erik XIV:s och Johan III:s tid och 
kallas då Fångelornet eller endast Tornet. 

Fängelserummets övre del var sedan 
förra delen av 1600-talet inrett till kök, 
»Runda köket» kallat. Dess kalkstensgolv-
borttogs 1929 for undersökning. Fängel
sets golv, som låg 1,7 m över medelvatten
ytan i Slottsfjärden är 1930, bestod av stora 
gråstenar i bruk. På detsamma fanns ett 
ungefär 20 cm tjockt lager av mycket fet 
svart jord i vilket påträffades talrika fynd 
bl. a. större stycken av hårgarnstyg gjort av 
nöthär med någon inblandning av ull. 
Styckena ha antagligen tjänat fångarna 
som täcken. Där fanns även rester av brä
der från fångarnas liggplatser, järn kedjor 
m. m. samt följande mynt, bestämda av fil. 
doktor N. L. Rasmusson: En Kristian 11:s 
klipping, en danske konung Fredrik I:s 
»hvid», slagen i Visby omkring 1525, en 
Gustav Vasas fyrk samt ett mycket vittrat 
mynt från Johan IILs tid, troligen ett den
ne konungs öre eller 2 öre. Det sista myn
tet bestyrkte uppgiften att fängelset varit i 
bruk under Johan 111: s tid. Över detta kul
turlager låg ett ungefär 2,5 m tjockt lager 
av trärester, djurben, jord och byggnads
avfall, I detta påträffades bl. a. ett skadat 
mynt från Johan 111 :s tid, troligen ett öre 
från 1573. På detta fyllnadslager var lagt 
ett kalkstensgolv av medeltida gravstenar, 
flera från äldre medeltid och en av dem 
med runskrift. Myntet visade att fyllningen 
under gravstensgolvet gje>rts tidigast under 
förra delen av Johan 111 :s tid. Över detta 
golv fanns ytterligare fyllning upp till det 
kalkstensgolv som var i bruk 1929. I denna 
fyllning fanns föremål från 1600-talet, där
ibland ett Karl IXs öre 1610.' 

I rummet över gravstensgolvel, i fäng
elserummets övre del, inrättades krutkam
mare omkring år 1573. Därvid uppbröts 
en ingång till krutkammaren från den 
s.k. Gången (nr 31) i bottenvåningen. 
Gången är belägen under nr 72 i huvud
våningen och har samma storlek och 
form som detta rum (fig. 1). Enligt 
1572 års räkenskap utlämnades koppar-
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tenar och takbly »till 1 Crutkammer 
dörr i fångatornet och it fönster». Nam
net Fångetornet är sålunda belagt för 
tornet nr V ända till år 1572. 

Krutkammaren i Fångetornet var icke 
slottets enda. Av säkerhetsskäl måste man 
uppdela krutförrådet på flera ställen. En 
annan krutkammare fanns samtidigt i Ku
retornet (nr I) i dess välvda bottenvåning. 
Den hade troligen inretts 1571. Johan III 
befallde 1576 att krutet skulle flyttas till 
Södra tornet (nr VIII) därför att han icke 
ville att det skulle förvaras så nära de 
rum där han vistades (s. 100). Man hade 
sålunda på 1570-talet en krutkammare 
vid vardera av slottets båda huvudtrap
por. 

A. lovar att ge »klara belägg för»att nr V 
var Vattentornet. Hans ena bevis är att det 
1554 byggdes från »slottsporten och intill 
Vattentornet och under med två välvda 
källare». Jag har redan visat att detla icke 
är något bevis lor påståendet (s. 90 ff). Det 
andra är att 1556 års räkenskap uppger att 
130 hjälpdagsverken detta år »äre gjord på 
watten tornet opå thän gamble mur som 
nidher bröttz». Denna uppgift skulle gälla 
nr V därför att A. anser att det inte kan ha 
rivits så mycket mur på eller i nr III att 
man därtill kunde ha använt 130 hjälp
dagsverken. Icke heller detta är något be
vis. Det står tydligt att dagsverkena gjordes 
på Vattentornet och jag har redan bevisat 
att det var nr III. I uppgiften oin dagsver
kena kan ligga mycket annat arbete än att 
bryta mur. Man skulle också bl. a. bära bort 
det nedbrutna, kanske långa vägar, och 
kanske utföra allehanda andra arbeten på 
tornet och i dess närhet. Hjälpdagsverkena 
är alltid myckel summariskt specificerade 
och det är icke alls säkert att alla dagsver
kena användes på själva tornet. Atl hänfö
ra uppgiften till tornet nr V är helt god
tyckligt och intet bevis för att det hetat 
Vattentornet. Med en uppmätningsritning 
ur KSH visar A. vad som efter den på
stådda nedbrytningen år 1556 skulle ha 
byggts nytt. Det är på bilden Fv 73 s. 160 
betecknat med tunnare korsstret kning; 
grövre korsstreckning betyder murverk 

från 1200-talet. Sedan tornet nr V nedbru-
tits och återuppförts, skulle ett kungsmak 
ha anordnats där (rum 73 fig. 1) och 
ett förmak till detta i tornet nr IV. rum 68: 
båda skulle ha haft praktfull inredning (Fv 
73 s. 164 och plan s. 165). Rum nr 73 skulle 
1566 ha kallats »Nya maket emol sjön och 
1568 »Kungsmaket öster till sjön-. Båda 
dessa benämningar är tillfälliga och av en
gångskaraktär. Det nya maket emol sjön 
kan 1566 ha varit etl av flera i norra och 
östra längorna. Den senare uppgiften ly
der i sin helhet: »Ähr kommett till Kon-
imgg Macket öster till Siomi, Sågebräder 
34 tolffter, Näffuer 18 scheppundh», så
lunda 408 st bräder och 3 060 kg näver. De 
har använts till golv och trossbotten i ett 
mycket stort rum; det har gott och väl räckt 
till för Stora östra salen (nr 74, 76) vars yta 
är ungefär 440 m2. Rum nr 73 har en yta 
av ca 45 m2. Det har icke varit möjligt att få 
rum med dessa mängder bräder och näver 
i golvet till rum nr 73. Uppgiften gäller 
troligen Stora östra salen (nr 74, 76). 

Vid Vattentornet skulle enligt räkenska
perna även finnas en sal och två hemlig
hus. Vid nr V finns ingen sal och intet 
hemligbus. Den förra bristen är ohjälplig, 
den senare försöker A. avhjälpa genom att 
förlägga två hemlighus, om vilka inga rele
vanta lägesuppgifter finns, i vattnet i närhe
ten av nr V. Han söker stöd för denna 
åtgärd i tre notiser från 1569 (ej 1558). Då 
omtalas »ett hemelhus wed watntornett», 
»ett hemelhus nedenföre [Vattentornet]» 
och »hemelhusen wed watntornedt» (KHS 
II s. 157 f.). »Dessa hemlighus» säger A. 
»har troligen legat ungefär där jag marke
rat på planen fig. 4» i Fv 73. Det finns 
emellertid intet stöd varken för att dessa 
uppgifter gäller hemlighus belägna i vatt
net eller för att de varit belägna i när
heten av torn nr V. Uppgifterna gäller de 
två av mig tidigare s. 90 omtalade hemlig
husen invid Vattentornet nr III (jfr 
Fv 72 s. 54 fig. 6). 

Som redan s. 93 meddelats visade 
myntfynden i fängelset att tornet nr V var i 
bruk i sitt medeltida skick ännu på Johan 
III:s tid, och de visade även att fängelse-
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Fig. 3. Planskiss av H. Åkerlund visande utgrävda 
murpartier av tvä byggnader i norra vallen mitt
för Vattentornet nr 111 år 1939. A tornet nr XI 
och B Drottningens lusthus pä vallen. Ur under
sökningsprotokoll vid utgrävningsundersökningar i 
och invid Kalmar slott. - Plan drawing by H. Åker

lund showing excavated wall parts of two 
buildings in lhe North Rampari opposite the Wa
ter Tower (III) in 1939. A=tower no. XI, and 
B = the Queen's summer house on the rampart. 
From investigation records at excavations in and 
by Kalmar Castle. 
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rummet fyllts igen och försetts med ett nytt 
golv tidigast omkring år 1573. Ungefär 
samtidigt inreddes krutkammare i rummet 
ovanför gravstensgolvet. Säkerligen gjor
des ombyggnaden av tornets övre delar 
icke förrän vid denna tid. Om Å:s anta
gande att nedrivningen av tornet skedde 
1556 och att dess rum nr 73 varit kungs
mak 1566 och 1568 varit riktigt skulle 
man då icke haft nägon annan möj
lighet att komma in i fängelset än ge
nom en lucka i Kungsmakels golv, ty fäng
elsets tak vilade på bjälkar i de fyra hål 
som syns t. h. om spisen på sektionsrit
ningen Fv 73 s. 160. Då en sådan anord
ning är helt osannolik är den ett ytterligare 
skäl varför påståendet att de 130 dagsver
kena för rivning i Vattentornet icke kan 
gälla nr V; det gäller nr III. 

Norra yttre vattenporten nr XI. I samband 
med Vattentornet omtalar räkenskaperna 
»ett litet tom ther hos». Båda täcktes 1561 
med bräder och på dem lades bly. »Är op-
teckt på waten tornett till blij breder öster 
nor på Slotted och ett litet torn ther hoss, 
Sågebreder 20 tolffter.» - »Bly Leffuere-
rett Philpus kopperslagere huilkit han op-
slagit haffuer . . wtöffuer waten tornett och 
ett anen torn ther hos.» Jag har uppgivit 
och vidhåller att det lilla tornet »ther hos» 
var nr XI. Av praktiska skäl har jag be
nämnt det Norra yttre vattenporten. Det 
låg nämligen mitt för porten i tornet nr III 
i det bålverk som omgav norra förborgen 
och skilde den från slottets hamn. Det lilla 
tornet skyddade vägen till slottets östra 
brygga. Det hade en motsvarighet framför 
den västra bryggan som låg norr om Kungs
makstornet och därför kallades »Lille 
tornedt wid Konungz Mackett» (fig. 1 nr 
XII). A. däremot anser att det lilla tornet 
»ther hos» har varit nr IV, men jag har re
dan visat att nr IV hetat Svennetornet (s. 
93). A. skriver:»För att tornet nr III skul
le kunna tolkas som Vattentornet måste 
etl litet fyrkantigt torn ligga bredvid eller 
mycket nära detta torn. M. 0 :s tolkning 
'står och faller' med detta torn 'ther 
hos'. Problemet löstes av M. O. så, att 

han förklarade att ett murparti i norra 
vallens stödmur mitt för tornet nr III 
utgör återstoden av ett torn. Han kallar 
'tornet' Norra yttre vattenporten. Den port 
som han trodde att det funnits här skulle 
ha fört till slottets hamnbryggor» (Fv 1973 
S. 156). Å:s andra nu anförda mening 
innehåller ett felslut. Beviset för att 
nr III är Vattentornet står fast vare sig 
man kan identifiera det lilla tornet 
eller icke. 

Det finns emellertid goda möjligheter att 
visa att nr XI varit ett torn. Som A. nämnt 
gjorde han en utgrävning i norra vallen 
1939. Av grävningsprotokollet framgår att 
i vallen mitt för tornet III står en sten
byggnad. På fig. 3, som är en planskiss ur 
protokollet, är den betecknad A (=torn 
XI). Byggnadens planmått är 4,20x8,40 
med längdriktningen ungefär i sydost
nordväst. I fortsättningen kommer jag 
dock att tala om norra och södra långväg
garna och östra och västra kortväggarna, 
vilket icke kan missförstås. Byggnaden står 
kvar till 6 m höjd och lutar något mot norr 
och den bakomvarande jordvallen. Vägg
tjockleken upptill är 1,3 å 1,4 m och hål
rummet i byggnadens mitt är i plan 
1,6x5,4 m. Byggnadsmaterialet är kalk
sten utom i norra väggen där nedre delen 
består av »gråsten sbumlingar lagda i 
bruk». Västra kortväggen (A, fig. 3) har 
utvändig godsida av kalksten uppifrån och 
nedåt så långt grävningen gjordes nämli
gen till ca 1,7 m djup. Östra kortväggen 
(A2) undersöktes enligt protokollet »inte 
till något större djup men vid den [tidigare 
i ett annat protokoll] nämnda reparationen 
av vallen 1936 kunde man se, att den hade 
godsida ända ned (i vallens insida synes 
stötfogen mellan denna mur (A) och den 
senare stödmuren till vallen) varför den 
tydligen stått fri till en början, innan vallen 
blev färdigbyggd åt detta håll». Det bör 
tilläggas att stötfogen är belägen 3,3 m ös
ter om bron från tornet nr III. 

Av södra långsidan är östligaste delen 
öster om bron helt synlig och den har god
sida uppifrån och ned till marken i norra 
förborgen. Den övriga delen av södra väg-
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gen är dold av en senare framför densam
ma uppförd stödmur av kalksten, synlig på 
Fv 73 fig. 1 s. 153 sekt. A-A. Denna stöd
mur kan beräknas vara 1,3 m tjock nedtill 
och 80 cm upptill. Den har till uppgift att 
förhindra att byggnaden, som lutade re
dan då stödmuren gjordes, skall ännu me
ra ge efter för valvtrycket. Norra långsidan 
har överst två skift av kalksten (h. ca 30 cm) 
med godsida utåt, »medan muren längre 
ned består av gråstensbumlingar i bruk». 
Undersökningen visade sålunda att bygg
naden på tre sidor haft väggar helt av 
kalksten med godsida utåt och att den 
norra väggens murverk var av samma slag 
i sin övre del, medan de delar därunder 
som blottlades vid undersökningen bestod 
av fältsten. 

Det i det föregående omtalade valvet har 
slagits mellan byggnaden A och tornet nr 
III. När detla skett är icke känt. På valvet 
går den redan omtalade bron från tornet 
nr III till norra vallen. Byggnaden kan 
icke ha gjorts lutande för att tjäna som 
vederlag för bron, ty det är otänkbart att 
man skulle ha byggt ett sådant med ett 
1,6x5,4 m stort hälrum. Den måste ha varit 
ett torn vars övre del rivits. Troligen har 
det varit brovalvets tryck som kommit 
tornet att luta, och tydligen har det lutat 
redan då vallens inre stödmur byggdes, ty 
båda har samma lutning. Senare har det 
visat sig att valvtrycket varit så stort 
att tornet hotat att stjälpa över mot norr. 
Förstärkningsmuren på södra sidan har 
då byggts för att förhindra detta. Tor
net har legat i det tidigare omtalade bål
verk som mot sjön begränsat norra för
borgen. Tornet är smalt, ligger mitt fram
för portgången genom nr III och vinkel
rätt mot vägen från portgången till borg
ens ena brygga. Det måste ha funnits en 
port i tornet, ty utan sådan skulle det 
ha saknat mening. Stötfogarna mellan tor-

4 Uppgiften att tornets norra sida i sina nedre 
delar lutar mera än den södra måsle tagas med re
servation. Sektionsskissen i grävningsprotokollel 
saknar helt måtluppgifter och icke heller i proto
kollets tcxl finns några sådana utöver den i det 
föregående nämnda. 

net och vallens stödmur visar att tornet är 
äldre än vallmuren. Man har icke kunnat 
se porten, därför att den är förbyggd av 
den omtalade förstärkningsmuren på söd
ra sidan och på den norra var den igen-
och förmurad med fältsten. 

Enligt Å:s mening har nr XI byggts 
år 1555 som fundament för ett lusthus 
som skall ha tillkommit detta och de två 
följande åren. »Norra vallen», skriver A., 
»blev icke färdigbyggd förrän på Johan 
IH:s tid. För att redan nu [1555] kunna 
bygga ett lusthus här var man nödsakad att 
bygga ett särskilt fundament vid vallens in
sida». A. grundar påståendet på ett par 
uppgifter i KSH II, utvalda ur en rik sam
ling notiser i samma arbete om lusthuset 
som byggdes åren 1555 till 1557. Jag cite
rar A. i Fv 73 s. 156: »År 1555 gjorde åtta 
murmästare 214 dagsverken på bl. a. 'löst-
huset för vallen' och ett okänt antal andra 
dagsverken åtgick 'på Lusthuusett som wtii 
thätte året opmuret är'. Det framgår inte 
enbart av benämningen och av utseendet 
på de framgrävda grundmurarna att det 
var detta lusthus 'för vallen' som uppför
des 1555 mitt för tornet nr III. Murpartiet 
har uppförts samtidigt med norra vallen 
och 'framför' denna. En mindre del av 
murverkets framsida står ännu fri, men 
större delen är förbyggd av en sentida för
stärkning av vallens stödmur. Den starka 
lutningen av muren och det förhållandet, 
att den mot vallen stödande sidan har ännu 
starkare lutning mot vallen än framsidan 
samt dessutom inte har godsida utan är 
helt rå och ojämn, liksom 'tornets' insidor, 
visar klart att uppförandet har skett samti
digt med att vallens jordmassor påfylldes.4 

Någon port har här säkerligen inte fun
nits.» A. har med en rekonstruktionsrit
ning visat hur lusthuset skulle ha sett ut då 
ele-1 var färdigt 1557 (fig. Fv 1973 s. 154). 
Han tänker sig en träbro mellan tornet nr 
III och »fundamentet» nr XI. Man skulle 
sålunda ha byggt en mera än 4 m tjock 
och 8 m bred ihålig, lutande mur av sten 
framför bryggan och därmed försvårat 
eller omöjliggjort kommunikationen mel
lan bryggan och slottet. Är det troligt? 

Fornvännen 69 



98 Martin Olsson 

Både Å;s här återgivna uppgifter om 
norra vallen och »fundamentet» samt hans 
rekonstruktion av lusthuset på det senare 
är helt felaktiga. »För vallen» betyder i det
ta fall »på vallen» vilket tydligt framgår av 
det följande. Söderwall visar ett flertal ex
empel på denna betydelse t. ex. »kystä 
henne for hennes mun». Det är absolut 
säkert att det icke fanns någon vall norr om 
slottet 1555. Den enda vall som fanns då 
var den västra som var avslutad med en vid 
denna tid ännu icke fullt färdig postej i 
vardera ändan. På norra och södra sidorna 
om slottet fanns som nämnts sedan gam
malt bålverk av trä, möjligen med jordfyll
ning, och i det norra bålverket stod de båda 
små porttornen, ett framför vardera av 
slottets hamnbryggor. På östra sidan sak
nades bålverk, men ett sådant uppfördes 
där 1557. Till detsamma förbrukades bl. a. 
918 st timmerstockar. Det finns många 
uppgifter om reparationer av bålverken. 
Är 1572 då Johan III Ixidde på slottet mås
te han »för wedelöse schuld» riva en del av 
bålverken för att använda dem till bränsle. 
De återställdes därefter. Bålverken bibe
hölls ända till dess de kunde ersättas med 
vallar. 

Det lusthus som byggdes 1555-57 var 
icke som A. påstår beläget på »fundamen
tet» framför tornet nr III utan på västra 
vallen. Jag har redogjort härför i KSH II s. 
92. Lusthuset var beläget bakom (öster om) 
porttornet nr X och utbyggdes under se
nare delen av Johan IILs tid till en stor 
anläggning som jag skildrat i KSH II kap. 
19. Räkenskapen för år 1557 kallar tornet 
nr X »tornet utanför lusthuset» och de bå
da bildade ett komplex på så sätt att ett 
stort rum, »Kungsmaket emot staden», var 
beläget över porten i tornet och ingick 

i i den kungliga »lustvåningen». Här ne
dan återges ett urval av uppgifter om 
detta lusthus utöver de två som Å. redan 
anfört. 

Är 1556 förbrukades bl. a. 30 tolfter så
gebräder »till paneleuärck och täckier wtij 
Lusthuseth», samt 50 st. »wågenskotl» och 
6 st. »askemaser» (askmasur) »till panele
värk och täckior wtij Lusthuseth»; vidare 

järn till »Glasfenster, porthaker, dörejärn 
och till hofast under paneleuärket wtij Lust
husett». Samma år användes 1 skeppund 
4 "3, 5 marker järn till »31 Flöge Stång lill 
Lusthuset». Ar 1557 är »kommit till lust
huset koperknap lst:e» om 17 marker och 
» kopp.floger 2 st:e om 14 m:r». »Item är 
[1556] giffuit Urban malerei Stocholm för 
en Cop. knap och 2 Flögar han förgylthe, 
penninger 10 marcher», troligen samma 
föremål som de föregående. År 1557 täck
tes även »tornet som bijggt är vt för lusthu
sett» med mera än 7 skeppund takkoppar 
och »tinnerne opåå Lusthuset» täcktes 
med 2J skeppund av samma slag. Då är 
även »giffuit Philippus kopperslagere för 4 
Skp:d kopper han haffuer för arbethett 
opslaget och teckt på Tornet wt för Lust-
husetth opå wallén, och opå Tinnerne offu
er opå löst Husetth» 55 mark. »Aff klippt 
köper aff then kopper som tecktes på tor
net vtför lusthuset" (1 skepp. 12 *S 6 m:r) 
återlämnades. »Til tornet utför lusthuset 
opaa slotz vallen» användes mönja och ci-
nober samt sju andra sorters färger. Det är 
därför ingen tvekan om var lusthuset och 
tornet »utför» detsamma var belägna. »Til 
panel och teckior vti lusthusett och et mak 
offuer porten» förbrukades 56i tolft så
gebräder, och till »panel vti lusthusett» an
vändes saffran och flera andra färger samt 
linolja och fernissa. »Är 1559 är kommith 
thill een Skårsten (dvs. spis) i Makett wid 
Luste Husseth, Frist blij 2 *S 5 m:i >. Maket 
vid lusthuset var det redan omtalade 
Konungsmaket mot staden beläget i tornet 
»utför» lusthuset. År 1563 »ähr kommit 
till Sadelenn wester om Slottet öffr Ko
nungz Machedt Cåpar tener 3 <S». 

Ä. har för sin ovan omtalade rekonstruk
tion av det lusthus som enligt hans mening 
år 1557 skall ha stått på »postamentet» nr 
XI använt de här refererade uppgifterna 
om lusthuset på västra vallen och kombine
rat dess tinnar och 31 flögstänger med en 
ytterst osäker teckning av V. Sylvander vi
sande slottets norra fasad (bild Fv 73 s. 
111). Å:s rekonstruktion är i alla avseen
den felaktig och »fundamentet» XI har 
aldrig burit det 1555-1557 byggda lusthu-
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set som varit beläget på västra vallen. 
För alla ovan anförda och åtskilliga andra 
uppgifter om lusthuset på västra vallen 
har jag redogjort i KSH II men de ha 
icke övertygat Å. 

I Fv 73 s. 162 har A. även en rekonstruk
tion av en på en stor valvbåge vilande täckt 
gång mellan västra delen av mm nr 61 och 
västra vallen. Detta är ett värdefullt bidrag 
till slottets historia. Gången har utgjort en 
del av förbindelsen mellan den kungliga 
våningen i slottets nordvästra del och det 
nyss omtalade lusthuset på västra vallen. 
Med full säkerhet kan denna båge iden
tifieras endast en gäng nämligen 1589 då 
den revs. Detta år fick knektar betalning 
»för thett stora hualfwet the neder bru-
ter emillam Nya bijgningen på wallenn 
och thenn långa salen innanföre på slot
tet». Den nya byggningen som då om
talas var Johan IILs stora lusthusanlägg-
ning på västra vallen. Jag har antagit att 
den av A. rekonstruerade bågen varit sla
gen mellan lusthuset och det nyss färdiga 
rummet nr 87, Gröna salen. Detta anta
gande är troligen oriktigt och Å:s place
ring den rätta. Gången har haft en fort
sättning söder ut på vallen, till det 1555— 
57 byggda lusthuset intill porttornet nr X. 
I \ ,i hittills svårförklarliga uppgifter i 
1561 års räkenskap får genom denna re
konstruktion sin förklaring. Sagda år er
hölls »af Löstehuset Nor på wallén bleff 
sönder riffuit gången som gick inn på Slo-
tedh, Takkoper 1 skipndt 4 & 13 m:r» och 
»Aff Lostehuset Nor på fyre kante tor
netth, Schrap Kopar 6 "S 5 m:r». Vid denna 
tid fanns intet annat lusthus än det som 
byggdes 1555-57.5 Den förra notisens me
ning bör ha varit: Koppartaket på gången 
som från lusthuset går norr ut på vallen 
och in på slottet har rivits sönder. Ordet 
»på» i den senare notisen betyder troligen 

5 Pä dessa båda notiser har jag i KSH II s. 1(15 
grundat elt antagande att ett lusthus år 1561 varit 
anordnat i ihierbyggnaäen pä tornet nr XI. Å:s 
spydigheter i Fv 73 s. 157 »att det fantastiska tor
net [XI] spökar ännu 1564» etc. är helt obe
fogade, ty enligl mitt antagande skulle tornet ha 
stått kvar ända lill dessa norra vallen uppfördes. 
Det är också säkerl all tornet slätt kvar år 1564. 

»opaa», invid. Jag kan helt ansluta mig till 
Å:s broförslag och det gläder mig att jag 
därmed kan ge honom ett oreserverat er
kännande i denna i övrigt sä negativa 
framställning. 

Vid ett senare tillfälle, någon gäng om
kring 1580, har ett lusthus byggts även pä 
norra vallen snett emot Vattentornet (nr 
III). Grunden påträffades vid den tidigare 
omtalade utgrävningen 1939. På fig. 3 har 
den beteckningen B. Huset har haft grund 
och väggar av kalksten och betydande de
lar därav var bevarade. De var 60-70 cm 
tjocka och 35 till 60 cm höga. Östmuren 
(B,) har varit 6,75 m och nordmuren (B2) 
8,30 m lång. Av västmuren (B:1)återstod en
dast en mindre del. Östra murens södra 
del B, ligger ovanpå det avrivna tornet nr 
XI och vinkelrätt mot detsamma. Rester 
var bevarade av nästan hela östra väggens 
längd. Av norra muren var gmndrester 
bevarade till hela längden. 1 dess östra del 
fanns 8 st. bjälkhål, 20-25 cm breda och 15 
cm höga. De gick genom hela murens 
tjocklek. »Då», säger protokollet, »de bjäl
kar som legat i dem skulle kunna tänkas ha 
varit golvunderstag i en fortsättning av 
byggnaden norr ut . . . verkställdes gräv
ning åt detta häll till 7 m från muren men 
någon rest av en mur till vilken bjälkarna 
anslutit sig fanns inte». Huset B har varit 
anlagt så att det i sin sydöstra del haft in
gång från bron från Vattentornet nr III. 
En täckt »lustgång» fanns på bron och 
gångens takkontur avtecknar sig tydligt på 
Vattentornets norra fasad. Se KSH IV 
pl. 11. Bron och »lustgången» har säker
ligen byggts för att drottningen skulle få 
kort väg mellan sin våning och lusthuset. 
Invid detta fanns en kryddgård omgiven 
av ett staket. Huset revs år 1591. 

Kungliga bostadsvåningarna 1574. I KSH II 
har jag visat hur dessa våningar var dispo
nerade omkr. 1568 och omkr. 1590. 
Vid den förra tidpunkten var de förlagda 
till västra längans norra del och norra 
längan väster om Drottningtrappan och 
så var fallet även 1574 (fig. 1). Den östra 
längan beboddes icke av Johan III förrän 
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den ombyggnad av densamma som han be 
ordrade 1574 blivit genomförd. 

Ä. påstår att våningarna 1574 varit dis
ponerade på helt annat sätt: »Vid plane
ringen av de nya våningarna på 1550-talet» 
— skriver han — »siktade man till att erhål
la bostadsgemak som låg åt öster med ut
sikt över sundet. De höga vallarna tog bort 
en hel del av sikten åt andra håll. Man drog 
sig i sammanhanget inte för att riva ned 
hela den övre delen av Vattentornet [=nr 
V] och vid återuppbyggandet bygga om 
dess huvudvåning till ett kungsgemak med 
tre stora fönster» (Fv 73 s. 159). Nedriv-
ningen skulle ha skett 1556. Jag har re
dan på s. 94 visat att det sista påståen
det är oriktigt. Ä:s mening att kungsvå
ningarna under Erik XIV:s och förra de
len av Johan IILs tid låg i östra delen 
av slottet är helt felaktig. Lika felaktigt 
är att vallarna skymde utsikten från rum
men i slottets huvudvåning. Endast en 
vall, den västra, fanns då. Det är fullt 
tydligt att Gustav Vasa avsåg att förnya 
konungs- och drottningvåningarna på de
ras gamla platser. Ett bevis är att det 
nya praktfullt inredda konungsmaket la
des på det medeltida kungsmakels plats, 
ett annat att rummen nr 63 och 65, som 
låg på »Frustugubyggnadens» plats, alltid 
tillhörde drottningens våning både under 
1500-talet och 1600-talet. Det finns som jag 
visat i KSH II s. 93 ff. inte stora möjlighe
ter att i detalj avgöra hur Erik XIV bodde 
under de korta tider han uppehöll sig i 
Kalmar, därför att byggnadsräkenskaper 
saknas för den viktigaste tiden, men det är 
fullt tydligt att boningsrummen under 
hans tid endast var provisoriskt inredda 
främst med textilier för väggar och tak och 
att endast västra längan norr om Kungs
trappan och norra längan väster om 
Drottningtrappan var beboeliga. De kung
liga bostadsvåningarna var indelade på 
samma sätt 1568 och 1574 (fig 1). 

Ett brev till ståthållaren den 9 juli 1576 
visar tydligt att konungen tänkte bo i den
na del av slottet även vid sitt nästa besök. 
Han skriver att han icke kan »lijde, att Krut 
Cammern i Kuretornet [nr I] schall bliffue 

så när the våninger ther wij plage wistas 
vdi dherfföre haffue wij för gott ansehett» 
att krutet skall flyttas till Södra tornet (nr 
VIII) där en ny krutkammare skall anord
nas. Det är riktigt att Johan III önskade bo 
i slottets östra del men han fick icke tillfälle 
att göra det förrän vid sitt besök 1585-86. 
Då var dessa delar av slottet inredda. För 
hur de kungliga våningarna då var dispo
nerade har jag utförligt redogjort i KSH II 
bl. a. med en rekonstruerad plan s. 319. 

Å. har med sin plan Fv 73 s. 165 visat hur 
våningarna enligt hans mening skulle ha 
varit disponerade 1574. Den bör jämföras 
med planen fig. 1. Jag redogör nu först för 
hur jag anser att planen var anordnad och 
därefter för Ä:s plan jämte kritik av den 
senare. Konungens program för slottets 
utformning och inredning daterat den 28 
februari 1574 är huvudkällan för båda re
konstruktionerna. 6 Konungen börjar med 
att tala om tornen och rummen i östra 
längan. Tornen skall förhöjas och i elen 
stora salen nr 74, 76 skall golvet sänkas så 
att det kommer i jämnhöjd med golven i 
norra delen av västra och i norra längan 
»som H:K M:tt, och wår nådige Drötningh 
plägede dagligenn wistas wdi». Därefter 
befaller han att golven i de nyss färdiga 
rummen i södra längan skall sänkas till 
samma nivå, »thesliges och thenn stoore 
Saal ther Johan Skogårdz bröllop inne-
hältz», nr 87 i västra längan, »Szå att ru-
men offwer heele Slot thet bli f fe alle like 
Jempn» dvs. ligger i samma nivå. Därefter 
fortsätter instruktionen med rummen i 
slottets nordvästra och norra del. »Thenn 
Lille Saal som är Paneledt, och är näst 
thenn Cammer belägen som medh thet 
sköne Snidkere Arbethe är innan för-
byggdt, schall och förhöies Twå ainer så 
atth thenn och bliffwer lijke högh medh 
the andre våninger såsom förbe:t är.» 
Kammaren med det sköna snickararbetet i 
denna del av slottet måste vara Kungsma
ket (rum 62) med dess praktfulla panel och 
tak, fullbordat 1562. Den lilla salen som är 

* Tryckt i V. Granlund, Konung Johan 111 :s 
byggnads- och bcfästningsförelag II. (Historiskt 
bibliotek 2, s. 95 ff.). - Även i KSH II s. 218 f. 
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panelad och som är belägen näst invid fö
regående rum måste därför vara en del av 
rum nr 61, av mig kallat 61a. »Thenn lille 
fyrekantte Saal som Konung:e M:tt plager 
fhå sigh maatt vdi schall bliffwe eenn eller 
halffännen alenn förhögd». Denna sal var 
nr 61b (=östra delen av nuvarande Grå 
salen nr 61). »Menn efter thenn Mur som 
åttskilier thenn fyrekantte Saal [nr61b]och 
thenne förbe:de lille panelede Saal [61a] är 
fast tiuk och swår, och ther till medh står 
på etth hwalff [över nr 3 i källarvåningen. 
Fv 72 s. 53 fig. 5]. Dherföre så schall sam
me muur bliffwe tynnere giordh, eller och 
atth ther måtthe medh träwärck bliffwe 
emillen bygtt, Szå bliffwer samme lille Saal 
någett större, Så och mindre tunge på 
hwalffwedt.» 

Å. påstår att det är osannolikt att det 
funnits någon vägg som delat Grå salen i 
två rum. »M. O. förmodar att väggen gick 
genom två våningar och vilade på hjässan 
till valvet över källaren nr 3. Detta är osan
nolikt, emedan väggen då skulle ha stått 
parallellt med källarens längdaxel och be
lastat valvet excentriskt. Valvet är här 13 m 
brett och ganska flackt» (Fv 73 s. 165). Att 
konstruktionen var tekniskt mindre lyckad 
är intet bevis för att den icke funnits. På min 
plan fig. 1 står väggen icke på valvets 
hjässa utan ca 2 m från yttre delen av val
vets östra anfang, vilket alls icke är tekniskt 
omöjligt. Det har icke varit någon elegant 
konstruktion men den kan väl tänkas ut
förd av den 1554 som byggmästare tämli
gen oerfarne snickaren Jakob Richter. Jo
han III var 1574 en teoretiskt mycket kun
nig arkitekt och han har tydligen reagerat 
mot konstruktionen. Väggen togs så små
ningom bort, men då ersattes den icke med 
en trävägg utan rummen slogs samman till 
ett, den nuvarande Grå salen (nr 61). 

Åkerlund påstår att kammaren med det 
sköna snickeriarbetet, som Johan III omta
lar 1574, »kan på goda grunder antagas 
vara rummet i trapptornet nr 68 som tydli
gen utgjort ett förmak till det runda rum
met nr 73 i Vattentornet [nr V]. Dessa båda 
rum har säkert varit praktfullt inredda.» 
På vilka goda grunder? Sanningen är att 

det icke finns det minsta spår efter någon 
1500-talsinredning i något av de båda 
rummen och inga uppgifter om paneler 
eller annan fast inredning i dem i hand
lingarna. Då det gällt att lokalisera rummet 
med det sköna snickeriarbetet väljer Å. nr 
68, om vars inredning det icke finns den 
ringaste uppgift, framför Kungsmaket nr 
62 med dess praktfulla intarsiapaneler och 
tak trots att det av konungens instruktion 
tydligt framgår att det var fråga om ett 
rum i nordvästra delen av slottet. Rum nr 
73 skulle enligt A. vara »Kungsmaket ös
ter till sjön», som 1574 låg över krutkam
maren. Detta rum och nr 68 samt salen nr 
65 skulle sistnämnda år ha disponerats av 
drottningen som sålunda skulle ha bott 
ovanpå krutkammaren. Konungens vå
ning skulle vid samma tid ha utgjorts av 
rummen nr 74-77. Det lilla oregelbundna 
rummet nr 72, invid vilket fanns ett hem
lighus, skulle ha varit ett gemensamt för
rum för båda. Förrummet hade ingång 
från Drottningtrappan som sålunda 1574 
skulle ha varit gemensam uppgång till bå
de konungens och drottningens våningar. 
Rum nr 63 slutligen skulle ha varit »den 
lilla fyrkantiga sal där Kungl. Maj:t plägar 
få sig maat uti». Dess mått är 11 XI0,5 m 
och det är icke just någon så liten sal att 
den kunde behöva förstoras genom att 
mellanväggen till nr 65 revs och ersattes 
med en trä- eller korsvirkesvägg. Ytan hos 
nr 63 är i det allra närmaste tre gånger 
så stor som hos nr 61b i min rekonstruk
tion på fig. 1. Östra väggen till nr 63 
står vinkelrätt mot hjässlinjen i valvet 
över källaren nr 4 och är av normal tjock
lek, i huvudväningen 45 cm. Det är 
svårt att förstå varför den skulle be
tecknas som tjock och svår. 

Johan III befallde i byggnadsprogram
met 1574 att hela östra längan skulle om
byggas. Den hade då ännu icke fått varken 
paneler eller dekorerade tak utan stod 
med kala väggar som provisoriskt kunde 
klädas med kläde eller tapeter. Konungen 
talar 1579 i förbigående om »thenn Östre 
Saal emoth Borcholmen ther wij sielffw 
plage wistes vdi», men det finns ingen upp-
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gift om att han skulle ha bott i östra längan 
förrän 1585-86 då den 1574 befallda för
ändringen var genomförd. Trappan i slot
tets södra hörn var då uppgång till hans 
våning. Drottningen bodde vid samma till
fälle i drottningvåningen i norra längan 
med uppgång genom Drottningtrappan 
och hertig Sigismund i gamla kungsvå
ningen med Gamla kungsmaket (nr 62). 
Han kom till sin våning genom Kungs
trappan. Härför har jag utförligt redogjort 
i KSH II s. 319 ff. 

Ä. anmärker även på att jag infört be
nämningarna Kungstrappan och Drott
ningtrappan. Dessa namn ger, säger han, 
»en något skev bild av hur lokalerna i hu
vudvåningen var disponerade under en 
väsentlig del av det mest lysande skedet i 
slottets historia». Det kunde man kanske 

säga om Ä:s plandisposition vore riktig 
men den är felaktig på varje punkt. Jag har 
infört de båda namnen på trapporna där
för att räkenskapernas benämningar »väst
ra vindelstenen» etc. är otympliga och 
mindre lämpliga till vardagsbruk. Trappan 
nr 13 i västra längan invid Kuretornet har 
alltsedan den byggdes 1555 varit uppgång 
till kungsvåningen. Drottningtrappan har 
likaledes varit uppgång till drottningens 
våning alltifrån sin tillkomst och båda 
trapporna fungerade på samma sätt även 
vid alla de tillfällen då kungliga personer 
under 1600-talet och 1700-talet belxidde 
slottet. Namnen ger därför ingen skev bild, 
utan de bidrar till att ge en riklig uppfatt
ning om det kungliga bostadsskicket på 
slottet. 

The Towers, the Royal Suites and the Old Church in Kalmar 
Castle, I 

In the first volume of my work, Kalmar 
slotts historia (KSH I), I made clear 
the names of the Castle towers in the 
16th century. They will be found in the 
caption of fig. 1, where the towers are 
marked with Roman numerals from I to 
XII. The names are important since tlie 
locations of the rooms are mostly given 
in relation to the towers. In a printed 
booklet, Konungskapellet i Kalmar slott 
(1970), Harald Åkerlund (Ä), my former 
collaborator at the investigation of the 
Castle and its restoration, maintains, 
among other things, that I have called 
two of the towers by the wrong names, 
namely the Water Tower (III) and the 
Prison Tower (V). He says that no. Il l 
was called the Svenne Tower and no. V 
the Water Tower. Moreover, he claims that 
the late-medieval church I have proved 
existed in the building south of the Guard 
Tower (I) never existed. I shall revert 
to the last-mentioned point in a second 
artide. I have replied briefly to his argu

ments about the towers in Förmännen 
1972, p. 50 f. Ä. then once again took up 
the question of the names of the towers 
in an artide in Fornvännen 1973, pp. 152-
167 extending the discussion to include 
the arrangement of the royal suites in 
1574 and the location of the royal sum
mer house, which was erected on the 
rampart in 1555-57. 

My artide shows that, in the Castle 
accounts, there are condusive prools that 
tower no. III was called the Water Tower. 
They tell us that this tower was situat
ed in the north-east, which is true of no. 
III; no. V which, according to Å, should 
have had that name is situated due east. 
Room no. 63 is in 1563 called "the North 
Hall by the Water Tower" and tower 
no. III has the whole of its southern 
wall in common with room no. 63, this 
being proof positive that no. III was 
the Water Tower. The proof is further 
strengthened by the information that 
there were two privies close to the Water 
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Tower. Beside no. III one privy is pre
served, and the foundation of another has 
been excavated. The latter will also be 
found on a plan drawing of the Castle 
from the 1650's (pictures in Fornvännen 
1972, pp. 54 and 55). Tower no. III is 
the only one where there were two pri
vies; no. V never had one. 

Since it has been proved that no. III 
was the Water Tower, Ä's assertions that 
III was called the Svenne Tower and that 
V was the Water Tower fall flat. It may 
be added that the medieval prison of the 
Castle, which gave no. V the name of 
the Prison Tower, has been excavated and 
proved to be so well preserved as to make 
it possible to reconstruct it in detail. In 
1572, the tower is still called the Pris
on Tower; that year a powder-magazine 
was fitted up on the top of the prison. 

North of the Castle there was a fore-
court which, as late as the 1570's, was 
bounded to the north by a wooden bul-
wark. North of that bulwark was the Castle 
harbour with two long jetties in a north-
southerly direction. In the bulwark, in 
front of each jetty, there was a gateway 
tower of stone, in fig. 1 marked XI and 
XII. The Water Tower is generally men
tioned along with "a small tower beside". 
In my opinion, that small tower is no. XI. 
It is still preserved up to a height of 
about 6 m, built into the inner retaining 
wall of the North Ram part. The building 
of the rampart began in the late 1570's. 
The tower inside the ram part was exca
vated in 1939. In fig. 3 its pulled-down 
walls are marked A. According to Ä, no. 
IV is "the small tower beside" but, 
since no. V was not the Water Tower, it 
is not probable that IV was the small 
tower beside. 

Å. argues that no. XI was not a gate
way tower but the foundation of a sum
mer house which was built on the ram
part in 1555-57. But the summer house 
was not built on the North Rampart, 
which did not exist then, but on the 
West Rampart, which was in fact the only 
ram part of the Castle at the time. The 

Castle accounts give us a great deal of 
information about the summer house and 
tell us that it was situated inside the 
gateway tower, no. X, in the West Ram
part. The gateway tower is called "the 
tower outside the summer house". Å. 
has made a reconstruction-drawing of 
the summer house that, according to 
him, should have been located on 
"foundation" no. XI and has applied 
to it the information related to the 
summer house on the West Rampart 
(Fornvännen 1973, p. 154, fig. 3). This 
reconstruction is wrong in all respects, 
and there never was a summer house on 
"foundation" no. XI. It is, as has been 
mentioned above, a partly pulled-down 
gateway tower. Låter, in the reign of 
John III, a summer house was built on 
the North Rampart. In fig. 3, the excavat
ed remains of its foundation are marked 
B. The east wall (B,) was directly above 
and at right angles lo the pulled-down 
tower A. A covered passage led from the 
Water Tower (III) to this summer house. 

Ä. also presents an altogether wrong 
picture of the arrangement of the royal 
suites around 1574. He maintains that the 
King and Queen lived in the eastern part 
of the Castle. The King was to have oc-
cupied the rooms which are, in fig. 1, 
marked 74-77, and the Queen nos. 65, 68 
and 73. They were to have had the small 
and very irregular no. 72 as a common 
ante-room and the adjoining Queen's 
Staircase as a common entrance. This is 
completely wrong. The new royal suites, 
which were built from 1554 onwards, were 
erected in the same places as those oc-
cupied by the medieval King and Queen's 
apartments (fig. 2). It is quite apparent 
from a programme by John III of 28 
February, 1574, and from other contem
porary documents that at that time the 
King inhabited the north-western part of 
the Castle and the Queen the eastern 
part of the North Wing. The King's Apart
ment consisted of no. 59, which was 
an ante-room, nos. 61a and 62, the Old 
King's Chamber. The staircase inside the 
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Guard Tower (I) was the King's Stair
case. The Queen's Apartment comprised 
room no. 65, which was an ante-room, 
and the Queen's Chamber no. 63; no. 
61b was a common dining-room. The 
staircase close to no. 65 was the Queen's 
Staircase. Not until the royal family vis
ited Kalmar in 1585-86, was the East 
Wing used as a royal apartment. The 
King then lived in the East Wing, which 
was reached by the staircase in the south
ern corner of the Castle. On that same 
occasion, the Queen lived in the Queen's 
Apartment (nos. 65, 63); Duke Sigismund 
occupied the King's Apartment entering 
it by way of the King's Staircase. On 
all the occasions in the 1 Vth and 1 Sth 

centuries on which the Castle was visited 
by the royal family, the royal suites were 
arranged just as in 1574. The fact that, 
in 1585-86, the King lived in the East 
Wing was an isolated occurrence. 

The only correct and valuable thing I 
have been able to find in Ä's artide is 
that he has proved that the covered pas
sage I supposed led from the Green Hall 
(no. 87) to the summer house on the 
West Rampart, actually ran from the west 
part of the Grey Hall (61a) to that same 
rampart. In fig. 1, the passage is marked 
B. In my opinion, it continued south-
wards on the rampart to the summer 
house inside the West Gateway Tower. 
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