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Tornen, de kungliga bostadsvåningarna
och Gamla kyrkan i Kalmar slott. II
Av Martin Olsson

I andra häftet av Fornvännen 1974 pellet och den säger intet om läget. Borgen
s. 89 ff. har jag recenserat Harald Åker- hade ett kungligt kapell även 1529 då
lunds (Ä.) arbete Konungskapellet i Kal- Gustav Vasa berövade det de flesta av dess
mar slott (Göteborg 1970) och en hans värdeföremål. 4 Någon uppgift om kapeluppsats i Fv 1973 i vad gäller bl. a. hans lets läge lämnas icke heller då och något
påståenden att jag givit två av slottets bevis för att kapellet hade samma läge
torn felaktiga namn och oriktigt rekonstru- 1351 och 1529 finns icke.
erat de kungliga bostadsvåningarnas plan
I mina båda ovan angivna arbeten har
vid tiden omkring 1574. Här nedan skall jag antagit att det 1351 omtalade kapellet
jag även granska hans framställning rö- varit beläget i Kungsmakstornets tredje
rande slottets äldsta medeltida konungs- våning omedelbart över det medeltida
kapell och dess efterföljare. Dessa kyrko- Kungsmaket. Jag ansåg nämligen att de
rum är behandlade av mig i arbetena enda kända platser man kunde tänka sig
Gamla kyrkobyggnaden i Kalmar slott (An- fanns i Kungsmakstornet (nr II) eller i Vattikvariskt arkiv 30, 1966) och Kalmar tentornet (nr III) och jag fann att rummet
slotts kyrkor (Sveriges kyrkor, Småland över Kungsmaket i det förra tornet var den
111:1, 1968).
mest sannolika platsen (fig. 1 s. 91). Detta
var en hypotes som stöddes av vissa iakttaDen nuvarande medeltidsborgen i Kalmar gelser på tornets bevarade medeltida murbörjade byggas under Magnus Ladulås' tid verk, men något bevis var det givetvis icke.
och i den planlades säkerligen redan från Något verkligt bevis torde heller aldrig
början ett kapell. Konung Magnus fick kunna åstadkommas på grund av arkivmanämligen 1284 av påven tillstånd att fira terialets torftighet. Murverket visar att
gudstjänst efter romerska kyrkans ordning största delen av Kungsmakstornets övre
»in capella tua». 1 Konungens kapell, »ca- delar från och med tredje våningen blivit
pella regis», blev därmed en självständig raserade och att även Kungsmaket i samenhet inom kyrkan vilket det sedan fortfor band därmed blivit svårt skadat. Det har
att vara hela medeltiden igenom. 2
skett mot medeltidens slut, troligen under
Det kungliga kapellet i borgen i Kalmar Karl Knutssons tid, kanske vid en belägomtalas i bevarade handlingar första gång- ring 1470. Den förstörda delen av tornet
en år 1351 då konung Magnus Eriksson har återuppförts med murverk av långt
där utfärdade ett ratifikationsbrev. 3 Detta sämre slag än det ursprungliga och även
är den enda medeltida uppgiften om ka- Kungsmaket har återställts. Därvid har
dess väggar dekorerats med senmedeltida
1
DS l nr 785.
kalkmålningar.
2
Herman Schuck, Kansler och capella regis under
Undersökningen av borgens murverk har
folkungatiden. H T 1963 s. 155.
som
i Fv 1974 s. 89 f. nämnts visat, att den
3
D S, Acta cameralia 1 s. 442.
4
RA, Räntekammarbok 1529, Oloff Laressons Re- haft två bostadsbyggnader i söderläge invid norra ringmurens insida. Den västra
kenskapf. 12. - G 1 R, 7 s. 18.
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har varit ansluten till Kungsmaket i tornet
nr II (fig. 2 s. 92). Den östra som j a g kallat
»Frustugubyggnaden» 5 har innehållit två
rum, ett västligt mindre, försett med privet, och ett östligt större rum. Båda byggnaderna har haft ungefär lika stora spetsbågiga fönster med rikt masverk som till
stora delar är bevarat i norra och västra
väggarna. Kungsmakstornets gamla namn
»Herrans Magk» anger, att bostadsrummet
i tornet jämte den till bostadsrummet anslutna salen varit kungens representativa
bostad. Jag har antagit som sannolikt att
det östra huset varit drottningens, varför
jag kallat dess västra med privet försedda
rum »drottningmaket» och det östra
»frustugan». Det var nämligen regel både
under medeltiden och senare att framför
en förnäm persons rum skulle finnas en
»försal» eller ett »förmak» för uppvaktning och audienssökande. En mängd säkra
exempel härpå finns både från medeltiden
och från senare århundraden bl. a. i Kalmar slott. Fig. 2 t.h. s. 92 visar hur jag tänkt
mig saken. Endast norra väggen med dess
fönster samt trappan till hemlighuset och
märken efter mellanväggen är bevarade.
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Fig. 4. Del av senmedeltida kalkmålning på Gamla
slottskyrkans östra vägg. I skölden den äldre Stureättens vapen »tre sjöblad». Foto N. Lagergren
1957. - Part of a late medieval plaster-painting
on the eastern wall of the Old Castle Church. In
the shield, the coat-of-arms of the eider Sture family, "three water-lily leaves".

Ä. har i sitt arbete av år 1970 fig. 1 gjort
ett betydligt mera komplicerat rekonstruktionsförslag med många flera obekanta tillsatser.
Å. förkastar min hypotes att det 1351
omtalade kungliga kapellet var beläget i
Kungsmakstornet. Det föreslagna rummet
ovanpå kungsmaket skall ha varit för litet,
för mörkt och ha haft alltför obekväma
trappor, skäl som jag med tanke på medeltida förhållanden i allmänhet finner mycket litet vägande. Det föreslagna rummets
yta har varit ungefär 35 m2 och någon bekvämare medeltida spiraltrappa än den i
kungsmakstornet finns knappast i Sverige.
5

»Frustugebyggnaden» är tyvärr ett icke särskilt lyckat namn. Huset borde i stället ha kallats Drottningbyggnaden, men det är olämpligt att nu ändra
n?mnet.

Tornen m. m. i Kalmar slott, II
Ä. vill i stället förlägga det kungliga kapellet till östra rummet i den östra bostadsbyggnaden, det rum som jag antagit vara
drottningens försal och benämnt »frustugan». Som stöd för sin hypotes kan A. endast anföra att rummet haft stora fönster
med gotiskt masverk. »Det beir knappast
betvivlas», säger Ä., »att rummet med de
vackra fönstren har varit konungskapellet.» Det kan man ju säga, men det ger intet
verkligt stöd åt hypotesen, ty hela norra
fasaden och en del av den västra har som
nämnts haft sådana stora masverksfönster.
Jag vill emellertid icke påstå att byggnadens detaljer skulle ge nägot mycket bättre
stöd för min hypotes än för Ä:s. Däremot
påstår jag att hans hypotes är mindre sannolik än min, därför att kapellets placering
på den av honom föreslagna platsen medför osannolika eller orimliga konsekvenser.
För dem skall jag i detalj redogöra i det
följande s. 138 f.
I slottet fanns under 1500-talet en kyrka
som icke var identisk varken med mitt eller med Åkerlunds hypotetiska kapell.
Den skymtar några gånger i brev och räkenskaper men endast en gång, 1590, med
tydligt angivande av läget. Detta år utlämnades 200 st. takspik »till att slå fast bräde
på Kijrckian wt medh Kurtornett sampt wdi
Rakietett som Storm haffuer slagidt om
kull». Som jag visat i mina ovan nämnda
arbeten låg år 1590 Gyllene salen omedelbart norr om Kuretornet, den 1555 byggda
Kungstrappan öster om detsamma; väster
därom var slottets medeltida huvudingång
som murades igen då Kungstrappan byggdes 1555. Framför ingången har aldrig
funnits någon byggnad vilket konstaterats
genom grävningsundersökning. »Kyrkan
utmed Kuretornet» måste därför ha varit
belägen i byggnaden söder om detta torn.
I den nuvarande mellanvåningen i denna byggnads norra del intill Kuretornet har
påträffats senmedeltida kalkmålningar på
väggarna. Målningarna, ett med gloria försett helgon hållande en bok, vegetativt
rankverk och strödda stjärnor är av alldeles samma slag som vägg- och valvmålningar från 1400-talets sista del i en mängd
10-745802
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Fig. 5. Senmedeltida kalkmålning i anslutning lill
ursprungligt fönster i Gamla kyrkobyggnadens
norra vägg. Foto N. Lagergren 1957. - Late medieval plaster-painting close to original window in
the northern wall of the Old Castle Church.

kyrkor. I rankverket finns en vapensköld
av en form som är vanlig under 1400-talets
slut och i skölden ett Sturevapen fig. 4.
Målningarna tillsammans med den nämnda räkenskapsuppgiften stöder min lokalisering av Gamla kyrkan till denna plats
omedelbart söder om Kuretornet. Väggmålningarna i det efter den ovan omtalade
förstörelsen restaurerade Kungsmaket och
de nyss nämnda målningarna invid Kuretornet är nämligen från ungefär samma
tid, vilket bestyrkts av de framstående experterna på senmedeltida muralmålning
Henrik Cornell och Sigurd Wallin. Arkivaliska uppgifter, för vilka redogöres i mitt
arbete i Sv. kyrkor s. 21, jämte befintligheFornvännen 69
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ten av Sturevapnet visar att målningarna
tillkommit någon gång mellan åren 1483
och 1497. Då målningarna i det efter förstörelsen på 1400-talet återställda medeltida Kungsmaket och i rummet söder om
Kuretornet är ungefär samtidiga, har jag
därav dragit den slutsatsen att då man
ungefär samtidigt restaurerade Kungsmakstornet och inredde längan söder om
Kuretornet, har man ersatt det förstörda
kungliga kapellet i Kungsmakstornet med
ett nytt sådant i den del av längan söder om
Kuretornet där de medeltida kalkmålningarna finns. Detta är icke något bevis, men
ett gott stöd för mina hypoteser om de
båda kyrkorummens lägen. För att få ett
lätt användbart namn har jag kallat längan
»Gamla kyrkobyggnaden» och kapellet eller kyrkan i densamma »Gamla slottskyrkan», detta för att skilja den från Johan
IILs slottskyrka i södra längan vilken icke
blev färdig att tagas i bruk förrän någon
gång flera år efter konungens död 1592.
Åkerlund måste, om han skall ha möjlighet att driva sin hypotes om Konungskapellet i »Frustugubyggnaden», förneka
att Gamla slottskyrkan invid Kuretornet
existerat, ty om den funnits blir hans teori
om kapellet i »Frustugebyggnaden» omöjlig. Denna sistnämnda byggnad revs nämligen icke förrän 1553 eller 1554, och om
hans hypotetiska kapell existerat, skulle det
ha funnits två kyrkor eller kapell samtidigt
i slottet under slutet av medeltiden och
under största delen av Gustav Vasas tid
vilket är helt osannolikt. Ä. söker komma
ur detta trångmål genom att förklara att
Gamla slottskyrkan icke existerat. Han sätter in ett kommatecken efter ordet »Kyrckian» i den citerade räkenskapsnotisen enligt vilken man använt 200 st. takspik till
att »slå fast bräde på Kyrckian wt medh
Kurtornett sampt wdi Rakiettet som Storm
haffuer slagidt om kull». Spiken skulle ha
använts på tre olika platser i stället för på
två som det står i texten. 6 Härmed kunde
kyrkan invid Kuretornet förklaras icke ha
existerat. Att texten saknade det kommatecken som skulle ge stöd åt Åkerlunds
förutfattade mening skulle bero på slarv.
Fornvännen 69

Jag citerar: »Den skrivare, som förde räkenskapsanteckningarna, har här tydligen
slarvat med kommateringen, vilket gör att
man kan läsa texten så, att det utlämnades
spik fcir endast två olika ai beten: på kyrkan
och raketebanan. Skrivaren avsåg i verkligheten tre olika arbeten: på kyrkan, ut
med Kuretornet och på raketbanan.» (Ä.
70 s. 28 f). Man måste fråga hur Ä. så bestämt kan veta att skrivaren slarvat och att
det varit fråga om arbeten på tre olika
platser. Finns det inte också en möjlighet
att han inte slarvat utan att spiken använts
på endast två platser? För historisk forskning gäller regeln att man skall läsa texten
efter ordalydelsen såvida man icke därigenom kommer till orimliga resultat. Det
är sannerligen lika rimligt att spiken användes på två som på tre ställen och i texten står obestridligen att den använts på
två ställen.
Å. söker underbygga sitt påstående med
att framhålla att »ett brädtak invid Kuretornet kan inte ha tillhört byggnaden mellan Kuretornet och Rödkullatornet», dvs.
Gamla kyrkobyggnaden, »eftersom denna
byggnad då hade tegeltak». Det är riktigt
att byggnaden hade tegeltak, men i den
åberopade notisen talas icke varken om
brädtak eller om tegeltak. Det talas om att
med spik »slå fast bräder». Taket på Gamla
kyrkobyggnaden saknade underpanel liksom alla tegeltak i Kalmar vid denna tid.
Teglet var lagt på läkt och smetat med
kalkbruk i fogarna och på undersidan. Sådana tak blev lätt stormskadade. Storkyrkan i Kalmar, som hade tak av samma slag,
fick svåra stormskador nästan varje år under 1620-1670-talen. Vid ett par tillfällen
blåste mera än två tusen och 1625 mera än
5 000 tegel bort så att stora hål uppstod i
taket. Vid det ifrågavarande tillfället 1590
har det blåst så hårt att stormen har slagit
9

A. framhåller att i KSH 11 finns flera likartade
notiser utan kommatecken och att jag i ett par av
dem satt in ett sådant tecken inom klämmer, men
kommatecknet är där icke insatt för att förändra meningen utan för att underlätta läsningen om vilken
intet tvivel kan finnas. Ex.: »Er wp täkkt på Södra
Rundelen på Slottedtt [,] wallén samptt til wp standels werckett, Balckar 6 st.» etc. (s. 336).

Tornen m.m. i Kalmar slott, II
omkull »Rakiettet», dvs. bollhuset, som var
en träbyggnad belägen i södra förborgen
strax sydost om Gamla kyrkobyggnaden.
På denna sistnämnda byggnad har takteglet »ut med Kuretornet» rivits bort av
stormen. Vad har man då gjort? Jo, man
har skyndsamt på läkten som uppburit teglet provisoriskt spikat bräder över hålet för att regn och snö icke skulle blöta
u p p murverk och bjälklag och skada inredningen. Detta är en inånga gånger väl
bestyrkt åtgärd. Uppgiften att byggnaden
hade tegeltak talar därför icke emot min
förklaring av texten; den talar starkt för
den.
Avslutningsvis anför Ä. följande som
är belysande för hans sätt att argumentera:
»År 1537 säger Gustav Vasa i ett brev, att
byggnaden mellan Kure-och Rcxlkullatornen var 'i det närmaste förfallen'. Detta
förfallna tillstånd skulle man knappast låtit
den hamna i, om den innehöll en kyrka
alltsedan slutet av 1400-talet, vilket Martin
Olsson ansett troligt. Eftersom det medeltida konungskapellet i norra längan torde
ha existerat ända till 1553, hade man, som
tidigare framhållits, knappast anledning
att inreda något nytt kapell förrän efter
denna tidpunkt. Det finns heller ingenting
som talar för att så skulle ha skett.» (Å. 70 s.
29 f.) Ä:s obestyrkta hypotes om ett kapell
i den medeltida östra bostadsbyggnaden
har här blivit ett faktum och ett bevis för
att kyrkan söder om Kuretornet icke har
existerat.
Låt oss nu i enlighet med Å:s mening
antaga att Gamla kyrkan vid Kuretornet
icke existerat och se vad det får för konsekvenser. Å. råkar då i nytt trångmål. Den
medeltida bostadsbyggnaden där hans
»konungskapell» skall ha varit beläget revs
som nämnts 1553. Om Gamla kyrkan vid
Kuretornet icke fanns då skulle slottet icke
ha haft någon känd kyrka under mera än
40 år från 1553 till dess Johan IILs nya
slottskyrka blev användbar någon gång
fram på 1590-talet. Å. har insett att detta
icke är troligt och han har därför varit
tvungen att skaffa nya kyrkorum som ersättningunder den nämnda tidsperioden.
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Fig. 6. En av Volmar Sylvander utförd bild av ell
mycket defekt intarsiaornerat fält i panelen i Camla kungsmaket, föreställande Kalmar slott. Intarsian
från omkring 1560 är nu helt försvunnen. Sylvanders bild tryckt 1864. - A reprexluction made by
Volmar Sylvander of a very defect intarsia-ornamenled field in the panel of lhe Old King's Chamber represeniing Kalmar Castle. T h e intarsia from
aboul 1560 is now löst altogether. Sylvander's reprocluciion printed in 1864.

Fig. 7. N. Mandelgrens bild av samma intarsiaornerade fäll som fig. 6 utförd 1848. Mandelgrens bild
är troligen äldre än Sylvanders. - N. Mandelgren's
reproduction of the same intarsia-omamented field
as in fig. 6 made in 1848. N. Mandelgren's reproduction is probably older than Sylvander's.

Fig. 8. Det vid Kungsmakels restaurering omkr.
1860 rekonstruerade bildfältet i Kungsmaket
med bild av Kalmar slott från norr. - T h e picture
field reconstructed in connection with the restoration of the King's Chamber about 1860 and represeniing Kalmar Castle from the north.
Fornvännen 69
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Fig. 9. Plan av Rödkullatornets tredje våning (rum
nr 105). KSH IV pl. 20, plan IV. - Plan of the
third floor of Rödkullatornet (the South-West Corner Tower), room no. 105.

Han anvisar tre olika sådana lokaler som
skulle ha avlöst varandra. Den första skulle
vara ett för Gustav Vasa inrett »hovkapell»
i rum nr 105 i tredje våningen i Rödkullatornet nr IX (fig. 1, s. 91). Beviset härför
söker Ä. i två teckningar av en i inlarsia
utförd och sedan 1850-talet försvunnen
bild av slottet från norr vilken funnits i
Kungsmakels panel.
Sylvander har gjort, eller låtit göra, en
teckning av fältet och Mandelgrcn har
gjort en annan, och de är icke samstämmiga. Jfr fig. 6 och 7 samt planen fig. 1 s. 91.
Sylvanders bild visar fr. v. huven till Södra
tornet (VIII), Fångetornet (V), Norra
trapptornet (IV) utan huv, Vattentornet
(III) med flög på spetsen, Kuretornet (I)
och Kungsmakstornet (II). Mandelgrens
bild visar tornen i samma ordning med
undantag för Fångetornets huv som saknas,
enligt Åkerlund »möjligen
beroende
på glömska eller på att spåren av denna
detalj varit svaga» (Ä. 70 s. 19). Det är dock
möjligt, till och med troligt, att tornet icke
hade någon huv på 1560-talet. Det torn
som av Sylvander återgivits med VattenFornvännen 69

tornets form och som på hans bild har flöjel intar på Mandelgrens bild samma plats
och har likartad form samt ett kors på flöjelns plats. Ä. påstår att detta torn är Rödkullatornet (IX) och att korset visar att en
kyrka, närmare bestämt Gustav Vasas
»hovkapell», funnits i detta torn (Å. 70 s.
22). Båda bilderna är högst tvivelaktiga källor därför att de icke överensstämmer och
icke kan kontrolleras mot det förlorade,
defekta originalet som även måste ha varit
betydligt stiliserat emedan det varit utfört i
intarsia. Man måste räkna med att bilden
av det defekta intarsiaoriginalet kan ha
kompletterats med en flöjel av Sylvander
och med ett kors av Mandelgren. Tornet
med korset på Mandelgrens bild är Vattentornet (III), ej Rödkullatornet som Å. söker
göra gällande. 7 Det restaurerade fältet fig.
8 visar att Scholander och snickaren O.
Petersson som utförde restaureringen
uppfattade saken så, och de hade tillgång
till originalet. De har satt två flöjlar där
Mandelgren ritat ett kors. Både Mandelgrens och Sylvanders bilder är helt värdelösa som grund för antagandet om ett
»hovkapell» i Rödkullatornet.
Kapellet skulle ha varit beläget i tornets
tredje våning. Rummet har en ca 25 cm
djup och 1,9 m hög nisch i östra (vänstra)
väggen. Det är en vanlig skåpnisch utförd
samtidigt med att rummet försågsmed spis
för att kunna användas till boningsrum
(fig. 9). »Nischen är», säger Å., »icke ursprunglig och kan tänkas ha blivit gjord för
att tjäna som altarnisch. Man kan tänkas ha
nöjt sig med ett dylikt gudstjänstrum tills
den nya norra längan blev färdig; då fanns
det möjlighet att taga en större lokal i anspråk för ändamålet.» (Ä. 70 s. 22.)
Det visar sig att den större lokal som Ä.
syftar på till en början skall ha legat i södra
delen av den sal i västra längans huvudvåning söder om Kuretornet som inreddes
på 1540-talet och som då kallades Stora
' A:s vidlyftiga utredning om Rödkullatornet på intarsiabilden, s. 15-19 i hans arbete bevisar icke någonting. Att diskutera denna utredning anser jag
meningslöst.
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Fig. 10. Del av huvudvåningen i Kalmar slott. Fr. v.
del av Kuretornet, Gröna salen (nr 87), i dess sydöstra hörn (vid B) gången till Stora västra salens
hemlighus, 86. Johan IILs slottskyrka. Detalj ur
KSH IV pl. 10. - Pari of the main floor of Kalmar
C.isilc. From lhe left, part of the Guard Tower,
the- Creen Hall (no. 87), in its soulh-eastern m i ner (at B) the passage to the privy of the Great
West Hall, no. 86. John I l f s Castle church.
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Fig. 11. H, Åkerlunds bild underskrift i hans arbete Konungskapellet i Kalmar slott: »Förslag lill
rekonstruktion av slottskyrkan i Kalmar slott, såsom den synes ha varit inredd ca 1560 eller möjligen några år tidigare. På denna plats har den
förmodligen funnits lill omkring 1570 och dä förllvttals till annan lokal i slottet, tmligen lill
nr 22 i norra längans bottenvåning. A. Kyrksal.
B. Sakristia.» - H. Äkerlund's caption in his work
Konungskapellet i Kalmar slott; "Suggested reconstruction of the church in Kalmar Castle as it
seems to have been arranged aboul 1560 or possibly a few years earlier. Il probably existed in
this place up to abe)ul 1570 when it was moved to
another room in the Castle. probably to no. 22 on
lhe ground floor of the northern wing. A. Church
hall. B. Vestry."

salen, senare Stora västra salen sedan slottet även fått en stor östlig sal. Stora västra
salen ombyggdes och dess golv sänktes
en meter 1585 varefter den nyinreddes;
den kallas sedan den tiden Gröna salen, nr
87 på planen fig. 1 s. 91. I salens sydöstra
hörn finns en dörröppning ca 1 m över virkesbyggnad som slutade 4 m från västra
Gröna salens golv, sälunda i jämnhöjd med längans östra vägg. Mellan de båda längStora västra salens golv innan det sänktes. orna fanns en öppen passage till en port till
söder om slottet. GångFrån dörröppningen finns en 2 m lång, förborgen
knappt 1 in bred och 2,10 in hög gång i en - »sakristian» - har helt enkelt fört till
väggen i östlig riktning. Den är tunnvälvel Stora västra salens hemligbus som hängt på
oc h igenmurad i sin östra ända och har en västra längans östra vägg över den nyss
ljusglugg i södra väggen (fig. 10). Denna omtalade passagen från stora borggården
gång skulle enligt Ä. ha varit sakristia till till sejdra förborgen. En av Ä. omtalad teen kyrka i en avbalkad sydlig del av Stora gelpilaster i gångens scklra vägg, om vilken
västra salen. Fig. 11 visar hur Ä. tänkt sig han har en högst fantasifull teori, har varit
saken mcel predikstol, altare och altarring i anslagslist för den östligare av hemlighuanslutning till den föregivna sakristian. Å. sets två dörrar. Man hade ofta två dörrar,
i\e ks ha glömt bort att slottets södra länga den ena innanför den andra, för att undända till hösten 1568 utgjordes av en kors- vika »ond lukt»; så är t.ex. fallet i Gamla
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Fig. 12. Norra längans bottenvåning. Uppmätning.
T h e ground floor of lhe northern wing.

Fig. 13. Rekonstruerad plan av ståthållarevåningen
i norra längan 1618. - Reconstructed plan of the
governors residence in die northern wing, 1618.

kutigsmakets hemlighus (nr 62). Det finns medeltida. En scen som visar patriaricke, varken i de samtida handlingarna el- ken Jakobs ankomst till Egypten har Syller i murverket, den minsta antydan om att vander tolkat som Josefs och Marias flykt
något av de båda nu omtalade av Ä. kon- till Egypten med Jesusbarnet trots att den
struerade kyrkorummen skulle ha existe- till bilden hörande bibeltexten hänvisar till
rat. De är rena fantasiprodukter. Åkerlund »GENESIS XLVI». 8 Beteckningen »Prehar erinrat sig att ett stort bröllop år 1572 dikosalen» finns ingenstädes i handlingarna
hölls i Stora västra salen för den danske förrän efter det Sylvanders arbete om slotädlingen Johan Skovgaard. »Vid denna tets historia kommit ut 18-64. Därefter antidpunkt kan», framhåller han, »icke nå- vändes benämningen bl. a. av Scholander.
gon kyrksal ha funnits i södra delen av Som jag visat i KSH III har rum nr 22
denna sal. Men ingenting hindrar att så ingått i 1500-talets stäthållarevåning som
kan ha varit fallet under en period strax allt ifrån det de nya kungliga bostadsbyggdessförinnan och att kyrkan blivit flyttad naderna uppfördes på 1550-talet har varit
till något annat rum i slottet.» (Ä. 70 s. 26.) belägen i denna för en ståthällarevåning
Det är ett klent bevis.
traditionella plats under den kungliga våDen tredje före 1572 inredda kyrkan ningen. Jag har rekonstruerat våningens
skulle ha varit belägen i rum nr 22 i norra planindelning omkr. år 1618 fig. 13 (KSH
längans bottenvåning (fig. 12). Detta rum III s. 257). Detta år har ståthållaren Sven
benämnes av Sylvander »Predikosalen» Månsson (Eketrä) till Svensvik »förbätratt»
därför att det har ännu bevarade rester av
väggmålningar från 1560-talet vilka van- 8 Beskrivning av rum 22 och dess väggmålningar saml
tolkats av Sylvander som trott dem vara bilder av målningarna finns i KSH 111 s. 258-27 1.
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och »Reförmeratt» våningen »alt igenom».
Han övertog den 1617 från sin företrädare. Jfr våningens plan vid 1650-talets
början, KSH IV pl. 58, även återgiven i
Fv. 1972 s. 54.
Å. har återupptagit Sylvanders idé och
förklarar att rum nr 22 varit kyrksal och nr
20 sakristia. Kyrkan i scidra delen av stora
västra salen skulle ha flyttats till dessa rum
före 1572. »Martin Olsson», säger Ä., »anser dock att sannolikhetsskäl talar för att
rummet ifråga [nr 22] redan ifrån början
har tillhört ståthållarevåningen. Något bevis härför har vi emellertid inte, varför
möjligheten finns att rummet under en pericxl, innan Johan IILs slottskyrka byggdes
tjänat som kyrksal.» (Å. 70 s. 27.) Därom
finns icke den minsta antydan i handlingarna. Jag har icke som Å. uppger påstått
att rum nr 20 redan från början tillhört
ståthållarevåningen. Planen fig. 12 visar att
rummet ursprungligen varit anslutet till
rum nr 16 som var borgstuga. Nr 20 var
antagligen från början vaktbefälhavarens rum. Dörren mellan rummen har,
som bilderna fig. 12 och KSH III s. 272
t. v. visar, murats igen och en ny dörr har
upptagits genom den med en målad bild-
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svit från 1500-talets mitt försedda väggen
till nr 22. Ä. har rätt i att genombrytningen av väggen icke, som jag av misstag skrivit, skett 1618, men han har fel
då han påstår att det skett före tillkomsten av väggens bildsvit. Dörrhålet har brutits upp genom målningarna och hålet har
sedan omgivits med en målad arkitektonisk omfattning. Detta kan ha skett först
någon gång under Johan IILs tid, sedan
en viss tid förflutit efter målningarnas
tillkomst. Bildsviten som varit ett surrogat för vävda eller målade tapeter har
profan, icke kyrklig karaktär. Den ger en
skildring av ett historiskt bibliskt ämne, patriarken Jakobs och Moses' historia. Den är
jämförlig med vävda eller målade samlida
tapetsviter med skildringar ur antikens historia.
Den föregående utredningen har visat
att det är helt osannolikt att något av de tre
av Å. angivna kyrkorummen skulle ha
funnits i slottet under 1500-talet och utgjort ersättning för den av mig påvisade
kyrkan i byggnaden söder om Kuretornet.
Det är därför icke troligt att det funnits
ett konungskapell i »Frustugebyggnaden»
intill år 1553.

Fornvännens redaktion betraktar härmed diskussionen som avslutad.

The Towers, the Royal Suites and the Old
Church in Kalmar Castle, II
Kalmar Castle was built during the reign
of King Magnus Ladulås from the I280's
as a fortress very modern for those days.
In the Castle there was by the northern
ring-wall—facing south—two royal apartment buildings, one for the king and one
for the queen. T h e main floor of the
king's building consisted of a large hall
and beyond that the King's Chamber
no II (fig. 2,1 cf. fig. 1). T h e queen's

Figs. 1-3 refer to Fornvännen 1974, pp. 89-104.

building by the eastern part of the northern ring-wall was of the "two-room-plan
type". On the main floor it contained
an apartment room to which belonged a
privy built of wood outside the ring-wall.
East of the apartment room there was a
larger hall which was, in my opinion, the
queen's ante-room. For at that time a
royal apartment room should have an
ante-room for the ladies and gentlemen
in attendance and for those seeking an
audience. Towards the north and west
the buildings had large, pointed windows
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with tracery, and similar windows have,
of course, existed towards the south
(fig. 2).
In the Castle there was, most probably
from the very beginning, a chapel. For,
in 1284, Magnus Ladulås was permitted
by the Pope to have service according
to the order of the Catholic Church in
his own chapel. Thus, the royal chapel
became a special unit within the Swedish
Church, a condition that prevailed
throughout the Middle Ages.
T h e chapel in Kalmar Castle is mentioned only twice in the records, namely in 1351 and 1529. In neither case are
we told about the location of the chapel,
and there is nothing to say that it had
the same location on both occasions. I
have assumed that the chapel mentioned
in 1351 was located in tower no. II on the
floor above the King's Chamber. This
is a hypothesis, but it is supported by
the following facts. T h e upper parts of
tower no. II, including the floor on
which I have assumed the chapel to have
been located, were destroyed during the
latter part of the 15th century, probably
in 1470. At the same time the King's
Chamber was seriously damaged. Both
the Chamber and the upper part of the
tower were restored shortly afterwards,
the Chamber then being furnished with
wall paintings which have been dated to
the end of the 1 Sth century. At about
the same time, the wing between towers
nos. I and IX (fig. 1) was rebuilt. In a
room in the northernmost part of this
building there are on the walls preserved plaster-paintings of a churchly character: a saint with a book, trails and scattered stars, etc. (figs. 4 and 5). T h e r e
are paintings of the same kind in a great
number of Swedish churches. By means
of documents these paintings are dated
to the time between 1483 and 1497, i.e.
to much the same time as the paintings
on the walls of the King's Chamber.
This has made me condude that when
the wing between towers nos. I and IX
was rebuilt, they then fitted out a new
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chapel with decorated walls to replace
the old destroyed chapel. T o have a practicable name of the wing between the
two towers I have called it "The Old
Church Building" and the chapel or
the church in it "The Old Castle Church"
to distinguish it from the present Castle
church, which was not ready for use until after the middle of the 1590's.
"The Old Castle Church" is mentioned a few times in the records, but
only once, in 1590, with its location. That
year, 200 roof nails were handed out "to
nail boards on to the church along the
Guard Tower (no. 1) and in the covered
racket-court, which has been knocked
down by a storm". I think this information supports my hypothesis that the
older chapel was replaced by the room
beside the Guard Tower, the room with
the late medieval churchly paintings.
In his work, Konungskapellet i Kalmar slott, mentioned on page 89, Harald
Åkerlund (Å) maintains that my assumptions related above are incorrect. He says
that the chapels mentioned in 1351 and
1529 were one and the same room, in
fact the eastern, larger room in the
eastern apartment building. He has also
made a reconstruction drawing showing
what the chapel should have looked like
{op. cit., fig. 5, p. 11). T h e only support
Ä is able to give for this claim is that the
chapel had large windows with Gothic
tracery, but this proves nothing since the
whole of the northern and part of the
western facade of the Castle had windows of the same kind and size.
T h e north wing where, in Ä's opinion, the medieval chapel was located,
was not pulled down until 1553, and if
the church assumed by me in the building south of the Guard Tower existed,
the Castle would have had two churches
or chapels from the end of the 15th century up to 1553. Ä realizes that this is
not very plausible. Therefore, he has declared that the last-mentioned church never existed and this for the following
reasons: "Evidently the scribe who
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wrote the accounts (about the above-mentioned 200 nails for fastening boards along the Guard Tower) has been careless
about his commas, which makes it possible to have the text mean that nails
were handed out for only two different
piéces of work, i.e. on the church and
on the racket-court. Actually, the scribe
meant three piéces of work: on the
church, along the Guard Tower and on
the racket-court" (Ä 70, p. 28). In
that way, the information about "the
church along the Guard Tower" would
be eliminated. One must ask how Ä can
be so sure that the scribe was careless
and that what is meant is work in three
places when the text explicitly states that
the nails were used in two places.
Ä tries to support his assertion by saying that "a boarded roof by the Guard
Tower cannot have belonged to the building between the Guard Tower and Rixlkullatomet (the South-West Corner Tower)", i.e. the "Old Church Building",
"since that building then had a tiled
roof." It is quite correct that the building had a tiled roof, but in the account
quoted above no mention is made of a
roof, either of boards or of tiles. It only
mentions nails "for nailing boards".
T h e roof of the "Old Church Building"
lacked under-boarding as did all the tiled
roofs in Kalmar at the time.
T h e tiles were laid on laths and smeared with lime-mortar underneath. Such
roofs were often damaged by storms.
Kalmar Cathédral, which had a roof of
this kind, was heavily damaged by Storms
almost every year during the 17th century. In 1625, more that 5 000 tiles were
blown away to leave large holes in the
roof. During the storm in 1590, the
winds were so fierce that the racket-court,
which was a wooden building situated
just south-east of the "Old Church
Building", was knocked down and part
of the roof along the Guard Lower was
torn away by the storm. They then did
what was always done in such emergencies. They hurriedly nailed boards onto
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the laths, which had borne the tiles, so
as to prevent masonry and rafters from
being damaged by rain or snow. Thus,
the information that the building had a
tiled roof does not speak against my assumption; on the contrary, it speaks
strongly in favour of it.
If, however, we were to accept Ä's opinion that the church by the Guard Tower did not exist, A finds himself faced
with another difficulty. For in that case,
the Castle would have had no church at
all from 1553 until the time when the
present church could be used, i.e. towards the end of the 1590's. Ä realizes that this is not very probable and
so has tried to find other church rooms
instead of the church by the Guard Tower. He suggests three such rooms which
should all have been fitted u p as
churches between the years 1553 and
1572. T h e first is supposed to have
been a court chapel fitted up for Gustavus Vasa in a room on the third floor
of tower no. IX (fig. 9). T h e proof is
supposed to be that the tower on an inlarsia picture of the Castle, which was
in the panel of the King's Chamber
from about 1560, was crowned by a cross.
T h e intarsia picture disappeared in the
1850's when the panel was restored.
There are two reproduetions of the intarsia. Both were made before its restoration and they do not agree (figs. 6
and 7). In fig. 6 the tower is crowned
by a vane and in fig. 7 by a cross. T h e
intarsia was heavily damaged and it is
possible that the tower cowl was provided by one of the drawers with a vane
and by the other with a cross. T h e conservator, who had access to the original,
has furnished the tower with two vanes
(fig. 8). It should be added that the tower with a cross in fig. 7 is not no. IX
as Ä says, but no. III. Both figs. 6 and 7
are of no value whatsoever as proof of
the existence of a "royal chapel" in
tower no. IX.
This chapel is supposed to have been
replaced by another situated in the
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southern part of room no. 87 (fig. 1).
With a reconstruction drawing (fig. 11)
Ä shows how this church room is supposed to have been arranged. T h e church
A is furnished with a vestry B in a 2 m
long, barely 1 m broad and 2.10 m high
passage in the southern wall of the room.
Up to the autumn of 1558, the southern
wing of the Castle was a half-timbered
building which ended 4 m from the
eastern wall of the western wing. Between the two wings there was an open
passage to a gateway leading to the forecourt south of the Castle. T h e passage
in the southern wall, considered by Å to
have been a vestry, led to the privy of
the Great West Hall (no. 87), a privy
that hung on the eastern wall of the hall
above the passage. A great wedding feast
was celebrated in the presence of King
John III in room no. 87 in 1572 and
then—Ä admits—no church could have
existed in the southern part of the hall.
But, he says, "there is nothing to gainsay that there was a church there shortly before and that that church could
have been moved to some other room in
the Castle".
This third church room, arranged before 1572, is supposed to have been
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no. 22 in the northern wing of the Castle
beneath the Queen's apartment. Ä calls
it "The Preaching Hall", a name that
is never mentioned in the Castle accounts
until after 1864 when V. Sylvander's
work on the Castle was published. T h e
rooms has wall paintings from the 1560's
with scenes out of the history of the
Patriarch Jacob and Moses which Sylvander misinterpreted and considered medieval. T h e paintings depict a couple of
church-historical subjects but are not of
a churchly nature. They are to be regarded as substitutes for woven or painted tapestries. T h e room was, ever since
the northern wing was furnished about
1560 and onwards, the residence of the
governor, a location traditional for such
a room.
There is, neither in the masonry nor
in the Castle accounts, any suggestion
whatsoever that any of the three church
rooms proposed by Ä ever existed. They
are pure imaginings and cannot have
served as substitutes for the church I
have proved existed in the western wing
south of the Guard Tower no. I. Therefore it is not probable that there was a
royal chapel in the Queen's building in
1553.

