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MASTER BUSSE JAKOBSSON OCH HANS
KLOCKOR
FRÄN EN KLOCKGJUTAREVERKSTAD I TIDIGA
1500-TALETS STOCKHOLM
AV

MATS ÅMARK
anmärkningsvärt ringa grad äro våra svenska medeltidsklockor
signerade. Gjutarmärken äro icke ovanliga; men endast ett fåtal
klockor bära gjutarens namn. Bland Stockholmsgjutare tilldrar
sig i särskild grad Busse Jakobsson och hans son Johannes
Bosson intresset. Från deras verkstad har utgått ett ganska stort
antal arbeten. Åtskilliga av dessa äro bevarade och ännu efter 400 år
i bruk. Det vittnar om ett gott arbete. Då inskrifterna även på några
nu försvunna upptecknats, bidraga de till en någorlunda fyllig bild
av ett Stockholmsgjuteris verksamhet under de första årtiondena av
1500-talet.
Sannolikt var mäster Busse av tysk härkomst. Visserligen tyder
ingenting direkt därpå i bevarade aktstycken, och såsom professor
Ahnlund framhållit var den medeltide, tyske Stockholmsborgaren i
regel köpman.1 Den omständigheten, att några klockor från det Busseska gjuteriet bära tysk inskrift, kan dock knappast förklaras på
annat sätt, än att mästaren haft tyska språket till modersmål. De
latinska inskrifterna på flertalet av hans klockor torde ha sammanställts av de kyrkans män, som gjort beställningarna. Blott en svensk
inskrift är känd.
Att Busse Jakobsson lärt klockgjutarkonsten hos någon skicklig
mästare är tydligt. Var detta skett är icke utrönt. Knappast har det
dock varit i Sverige. Hans konst har inga förebilder bland våra senmedeltida klockor. Däremot finner man besläktade arbeten i Danmark. Storklockan i Roskilde, gjuten 1511 av Johannes de Faste-

I

1
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nowe, den största av Danmarks medeltida klockor, företer samma
typ som våra Busseklockor. Roskildeklockan är visserligen något rikare och kraftigare ornerad samt en aning större. Den är också beställd för en domkyrka, då de bevarade Busseklockorna varit avsedda
för vanliga sockenkyrkor. Klockan i Tensta, gjuten 1512, är 159 cm
i diam., Roskildeklockan 161. U l d a l l , som i sitt arbete Danmarks
middelaiderlige Kirkeklokker beskrivit Fastenowes klockor, antar
att denne lärt sin konst i Nederländerna. Man skulle med samma skäl
kunna antaga, att Busse Jakobsson fått en liknande utbildning och
sedermera till Sverige infört en förbättrad gjutarkonst.
Om mäster Busse vittna dels de klockor, som utgått från hans verkstad, dels några anteckningar i Stockholms stads Tänkeböcker från
åren 1511—13 och i Skotteboken från åren 1516—19.
Framlidne lektorn Frans de Brun har bearbetat dessa anteckningar i en liten skrift, Tid, Trafik och Klockgjutare, tryckt 1927,
som han på sin tid hade vänligheten sända mig. Som Stockholmsborgare möter oss Busse Jacobss(on) först 1511. Då den tidigaste av
hans kända klockor gjutits samma år, torde den slutsatsen icke vara
förhastad, att han vid samma tid etablerat sig som egen klockgjutare i
Stockholm.
Enligt Tankeboken »leffrerade och oplothe borgemestere och ganske raadit (den 25 aug. 1511) Busse Jacobss ith stadzins stenhus,
liggandes vestan til i gamble muren offuan Longegatan emoth Bredegrendh, som Olff Taffuast stadhenom betalat hade, Gud hans siel
naade . .. for hulkit hus for.ne Busse gaff stadenom iij c (300)
stockolmske til gode redhe, swa at han stadenom inthet skyllig aer».
Efter angivande av husets läge förklarade borgmästare och råd sig
hava avhänt staden förenämnda hus och »tillegnade thet for:ne Busse
Jacobss, hans hustrv, barn och alle theris effterkomende ffrith och
quit och j alle mötte wel ombessaret ffor alle födde och offödde atalere
til euerdeliga ägo.» Sista delen av köpesumman erlades i mars 1515,
och de Brun anmärker, att det måste anses ha varit en för sin tid
betydande summa.
De Bruns forskningar i Stockholms äldre personhistoria ha icke
ådagalagt Mr. Busses börd men väl hans genom giftermål iråkade
frändeförhållanden. Omkring år 1511 synes han ha gift sig med
hustru Anna, änka efter den i ovannämnda köpehandling omförmälcle
Olof Tavast. Det gifte hustru Anna ingick med Mr. Busse var hennes
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tredje. Tidigast hade hon varit gift
ined Mattes grytgjutare, som dog
1497. Huruvida denne på sin grytgjutareverkstad
även tillverkat
kyrkklockor är icke känt. De
Brun har dock med rätta framhållit, att de båda yrkena voro besläktade. 2 Det förefaller därför
icke otroligt, att Mr. Busses gifte
föranletts närmast av ekonomiska
intressen, så mycket mer som änkan Anna icke torde ha varit i sin
första blomstring. Redan med Mattes grytgjutare hade hon tvenne
döttrar, Margot och Karin. I likhet med sin mor blev Karin medFig. 1.
lem av Helga Lekamens gille,
Storklockan i Kårsta, Upland.
dock först efter sin död. LikGjuten 1511.
som modern hade även hon gift
sig inom yrket och efterlämnade vid sin död 1523 maken Nicolaus grytgjutare. Denne levde ännu 1534, men i slutet av 1536
förrättades arvskifte efter honom. Att han här omnämnts beror på
att han synes ha varit kompanjon med Mr. Busses son Johannes. I
händelse dessa de Bruns slutsatser av de gamla Tänkeböckernas
kortfattade notiser äro riktig:», vilket jag ej har anledning betvivla,
skulle denne Nicolaus tillsammans med Johannes Boosson vara mästare till ett par av de vackraste och bäst utförda av våra bevarade
medellidsklockor; den ena t. o. m. överträffande Mr. Busses egna
arbeten. Ty fråga är, om överhuvud någon svensk klocka har skönare klang än storklockan i Länna.
Om denne Johannes Boosson upplysa de gamla aktstyckena föga.
De Brun antar, att han varit identisk med en i Skotteboken 1524 uppIriiilande Hans Busse. Fadern, Mr. Busse Jacobs, förekommer däremot flera gånger i samband med rådhusrättens förhandlingar. Därav
framgår med önskvärd tydlighet, att han varit något hetlovrad. För
den 13 dec. 1512 är i Tankeboken antecknat: »Mondagen som war
2
Se H. H i l d e b r a n d
Jököl s. 541.

Sv. Mcdclt. I, s. 414, 499 ff. Jfr af U g g l a s ,
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Sancta Lucj d a g h . . . rekte Bussen honden ffor xxxij mark, for
tet han hade slaghit en dreng och stungit 2 sår. Dabit viij.» Han
gav åtta, lyder slutanteckningen. Med resten synes han ha fått
anstånd.
Följande år 1513 den 17 september har antecknats: »Bussen om
hans barnepenighe. Samme tijdh stodh Jacob Busse klockegyttare
ok bekende sigh haffue leffreret och witrad sith barn 200 mark j
thesse gode mens nerware: Lasse Niclisson rådman, Jon Kannegytare och Oleff kannegytare.»
I den senaste anteckningen i Tankeboken kallas han alltså Jacob
Busse. Men den tillagda titeln »klockegytare» utesluter varje misstanke, att det icke skulle vara fråga om samma person, som tidigare
benämnts Bosse eller Busse Jacobs eller enbart Bussen. Såsom senare skall visas har Mr. Busse själv på flera sätt varierat sitt namn.
Hur länge denne konsthantverkare i Stockholm utövat sitt yrke
kan icke exakt uppgivas. Den sista klockan från hans verkstad, som
blivit bevarad eller eljest känd, är gjuten 1517. De Brun antar, att
han avlidit omkring 1520 och ifrågasätter, att han möjligen kan ha
omkommit i Stockholms blodbad. Detta förefaller dock mindre sannolikt, då de flesta Stockholmsborgare som drabbades av detta öde
synas ha varit män av inhemsk börd.
Av klockor från Mr. Busses verkstad har jag haft tillfälle att
personligen undersöka sju. Sex av dem äro signerade; blott en (i
Arboga) är anonym. Läggas härtill fem numera omgjutna klockor,
samtliga enligt upptecknade inskrifter signerade, ha till vår tid bevarats spår av åtminstone ett dussin säkra Busseklockor. En numera
omgjuten klocka i Frösunda i Roslagen från 1511 synes ock ha utgått från hans verkstad, och likaså finnes möjlighet, att storklockan
i Vika i Dalarna, gjuten 1519 och omgjuten 1692, kan räknas till
Mr. Busses arbeten. Uteslutet är naturligtvis ej, att ytterligare något
av denne framstående mästares arbeten kan uppspåras, åtminstone
arkivaliskt, inom de landskap, där ännu icke en systematisk undersökning skett av de medeltida klockorna. Härvid kan man närmast
tänka på Norrland, som ju under 1500-talet tillhörde Ärkestiftet, och
där åtminstone två klockor av sonen Johannes Bossons hand kunnat
spåras. De flesta av denna gjutarefamiljs arbeten hamnade inom
Ärkestiftet. Likaså torde det icke vara omöjligt, att bland Västergötlands många ännu icke undersökta klockor kunna påträffa nå-
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gon mer än de i Lindärva och Versås. Försåvitt klockorna gjutits
för dessa kyrkor och icke från något annat håll dit överflyttats, visa
de, att Mr. Busse arbetat med beställningar även för de sydligare stiften.3 Inom Linköpings stift har dock ingen påträffats
och icke heller inom Växjö stift, vars medeltida klockinskrifter i
arkivaliska källor av mig genomgåtts. En nedan lämnad översikt av
Bussefamiljens samtliga kända arbeten visar, att, med undantag av
Lidköpings-, Lindärva- och Versåsklockorna i Västergötland, alla tillverkats för de nordliga stiften: 9 för Ärkestiftet (varav 7 i Upland),
3 för Västerås stift (varav 2 i Västmanland) samt 1 för Strängnäs stift.
De flesta av dessa klockor tillhöra våra större medeltida. Med undantag av Lindärvaklockan och den lilla Arbogaklockan, som troligen
beställts för stadens Helgeandshus och och sålunda icke för direkt
församlingsändamål, överstiger deras storlek betydligt de flesta
andra av våra bevarade medoltidsklockor. Diametern varierar mellan
108 och 159 cm. Till jämförelse må nämnas, att Danmarks största medeltida klocka, storklockan i Roskilde domkyrka, blott med 2 cm till
diametern överstiger Tenstaklockan, den största av Busse Jacobssons bevarade klockor.
Såväl ifråga om klang som konstnärlig utsmyckning stå samtliga
bevarade Busseklockor på höjden av vad klockgjutarkonsten presterat i Sverige. Mycken omsorg har nedlagts på' dekoreringen. Efter
medeltida bruk grupperar sig inskriften huvudsakligen kring klockhalsen. A Mr. Busses egna arbeten förekomma dylika »halsband» i
en eller två rader inom linjer, som ovan och nedan begränsas av stiliserade blad och blomornament. På sonen Johannes' båda bevarade
arbeten har ytterligare ett skriftband uppdragits runt klockans
kropp, och på den äldre av dem, Unungcklockan från 1521, har inskriften slutförts på detta.
I flera fall ha klockorna prytts med helgonbilder i tämligen hög
relief samt med myntavlryck. De stora bilderna på klockorna i Tensta
och Ärentuna utmärka sig visserligen icke för någon större konstnärlighet. De äro tvärtom ganska grova. Detsamma är förhållandet
med de yngsta, i Ununge och Länna. Men bildernas dekorativa verkan är god. Detsamma kan även sägas om inskrifternas uppställning.
3
Den intresserade klockforskaren dir. C. O. Björling i Stockholm har efter
donna uppsats utarbetande meddelat mig, att i Lidköping var anngångsklockan
gjulen 1514 av Bus. Klockan liir ba smält i branden 1849.
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Till dem ha alltid nyttjats i matriser utförda bokstavstyper i gotiska
minuskler. På deras uppsättande har gjutaren tydligen nedlagt särskild omsorg. I ett fall, på Unungeklockan, har Johannes använt en
liten bild av Johannes Döparen såsom rebus för sitt namn. Figuren
ingår därför som ett led i inskriften.
Även myntavtryck förekomma i samband med inskrifterna. Huruvida deras uppgift varit någon annan än rent dekorativ, vågar jag
icke avgöra. De äro tyvärr i de flesta fall mindre tydliga.
Med hänvisning till bifogad översikt av Mr. Busses och hans efterträdares arbeten, lämnas nu en detaljerad beskrivning pä de olika
klockorna. Det har synts mig lämpligast att taga dem i tidsföljd.
Vid mina försök till tolkning av vissa starkt förkortade latinska
inskrifter erkänner jag tacksamt värdefull hjälp av professor Gunnar
Rnclberg i Upsala.
Storklockan i K å r s t a (fig. 1) är det äldsta och enklast utförda
av Mr. Busses arbeten. Den släta kroppen begränsas nedtill av dubbla
linjer. Utanpå slagringen äro likaledes två. De äro karakteristiska
för denne mästare. Skriftbandet runt halsen avgränsas upptill och
nedtill av två enkla rundstavar, överst, runt klockhalscn, löper ett
stiliserat bladornament. Därunder inskriften:
O anno + bi + mbji + copic + e + fyo + op + iiiorm + Mc + uis! + inaric +
u + mavti + nicola + p + bom + ottom + ct + buf + iacob + «it + la\i$ + bco
nomen + capac + maria
Med upplösta förkortningar lyder inskriften:
anno domini mdxi completum est hoc opus in honorem sanete virginis
marie virginis martini nicolai per dominum ottonem et bus jacob. sit
laus deo. nomen campane maria.
— I Herrens år 1511 fullbordades detta arbete till den heliga Jungfru Marie, S. Martins och S. Nicolai ära genom herr Otto och Busse
Jacob. Pris vare Gud! Klockans namn är Maria.
Den enda utsmyckningen, om den ens kan kallas så, består av ett
myntavtryck, en brakteat med krönt huvud närmast lika fig. 655 i
Sv. Medeltid I. Liknande myntavtryck återfinnas även på de två närmast följande klockorna. Klockans H. 108; D. 108; kläpp 85. Ton g.
Enligt inskriften är klockan benedicerad till Jungfru Maria, S.
Martin och S. Nicolaus och har uppenbart i likhet med de fyra när-
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Fig. 2.
Klockan i Tensta, Upland,
Mäster Busses största, är gjuten
1512.
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Fig. 3.
Tenstaklockans k ronbyglar prydas
av människoansikten.

masl följande invigts av ärkebiskopen J a c o b Ulfsson, vars episkopat
upphörde 1514.
Samma å r som K å r s t a k l o c k a n göts, 1511, hade även en klocka skaffats till moderförsamlingen F r ö s u n d a . Hon finnes icke k v a r i sin
u r s p r u n g l i g a gestalt, men inskriften ä r sålunda återgiven i Vigelii
dissertation De Baptismo C a m p a n a r u m , Sthm 1728, s. 16:

3lnno + m + b + ri + cptt» + c + I) + opu3 + i + I;orcm + ftc + marie +
Itcpbi + olai +
Med upplösta förkortningar:
a n n o mdxi completum est hoc opus in honorem sanete marie. stephani, olai.
— År 1511 fullbordades detta arbete till den heliga Marias, Stefans och Olofs ära.
G j u t a r e n s namn synes icke h a varit utsatt, men då en viss överensstämmelse finnes mellan inskriftens uppsättning på denna F r ö s u n d a klocka och a n d r a s ä k r a Busseklockor, torde antagandet icke vara
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förmätet, att pastoratets båda församlingar samtidigt beställt var sin
storklocka hos Mr. Busse i Stockholm, ehuru Kårstaklockan överlevat sin jämnåriga granne.
De två i tiden närmast följande arbetena — i Tensta och Ärentuna,
båda i Upsalatrakten — göra skäl för namnet systerklockor. De äro
visserligen icke av samma storlek. Tenstaklockan är betydligt större,
i diam. 159 cm, medan Ärentunaklockan endast är 140. Men de likna
varandra, och då enligt en ortstradition Tenstaklockan gjutits i
Tensta, är det ganska sannolikt, att även Ärentunaklockan framställts i samma gjutugn. Bådas gjutningsår är 1512 (fig. 2 och 4).
Utstyrseln är rikare än Kårstaklockans. Tenstaklockans kronögglor prydas av skäggiga ansikten, ett mod som ofta förekommer på
1300-talsklockor, men däremot endast undantagsvis på de senmedeltida (fig. 3). Ärentunaklockan saknar dessa ansikten. Bägge smyckas
däremot av tvenne större helgonbilder. T e n s t a k l o c k a n s ena
bild föreställer S. Erasmus i biskopsclräkt med en vev i högra och en
uppslagen bok i den vänstra handen. Den andra bilden visar en välmående, skägglös man i fotsid mantel. Hjässan är kal, men åt sidorna
nedhänger yvigt hår. Med högra handen pekar han på ett litet lamm.
som vilar på den vänstra armen. Bilden ger sig därigenom tillkänna
som Johannes Döparens. Denna bild är 23 cm hög; Erasmi 24. — S.
Erasmus finnes antecknad såsom patron för den numera omgjutna
storklockan i Harg, även den sannolikt ett arbete av Mr. Busse. —
Någon annan svensk klockbild av S. Erasmus än den i Tensta är icke
känd. Av Tenstaklockans inskrift framgår, att även S. Birgitta och
abboten David av Munktorp varit klockans skyddspatroner.
Inskriften, i tvenne rader å halsens skriftband, är utförd med 6—7
cm höga bokstäver, skarpskurna, av gotisk minuskeltyp. Samma
matriser ha använts för Ärentunaklockan. Även de stiliserade blomoch bladornamenten mellan och över skriftraderna äro varandra lika.
i början av båda inskrifterna har gjutaren använt två myntavtryck.
Det större (diam. 18 mm) är otydligt; det mindre (10 mm) är samma
brakteat som använts på Kårstaklockan. Små Georgskors (20 mm)
stå som skiljetecken mellan de delvis starkt förkortade latinska orden.
T e n s t a k l o c k a n s inskrift står till större delen på övre raden,
blott några ord på den undre. Den lyder sålunda:
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Fig. 4.
Storklockan i Ärentuna, Upl.
Gjuten 1512.
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Fig. 5.
8. Leonardsbilden
Ärentunaklockan.

" o anno -\ boi + m + b + rii + fufa + cft + l)cc + campana + ab + borcm +
ftonu + prorum + ccie + tcnfta + f + jofiS + birqittc + erofmi + ct + barnbis
+ abiF [forts på 2. raden] + confumatiim + cft + aut + iioc + opuS + per +
+ mgvm + 6u£ + ct ©
Med upplösta förkortningar:
anno domini mdxii fusa est hec campana ad honorem sanctorum
patronorum ecclesie tensta sancti johannis, birgitte, erasmi, davidis
abbatis. consumatum est autem hoc opus per magistrum bus et(?)
Översättningen lyder: I Herrens år 1512 göts denna klocka till ära
åt Tensta kyrkas heliga skyddspatroner: S. Johannes, Birgitta, Erasmus och abbot David. Arbetet fullbordades av mäster Busse och . ..
Denna stora klocka, den största av Mr Busses bevarade. Ii iin ger ensam i stapeln. H. 154; D. 159; kläpp 136. Ton cis.
Ä r e n t u n a k l o c k a n s inskrift är uppsatt på en rad och lyder:
+ _
_
_
_
_
o o ano + bni + mbrii + ab + laube + rpti + pronorr. + qj + tcpli + l;oc +
+
opirå + c + factu + p + bufj + fnfii + q? + tacttt + q + te + paftor + ct + icuS
non + be&at
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Med upplösta förkortningar och rättelser — så torde tactum vara
en felskrivning för factum — lyder den versifierade texten:
anno domini mdxii ad laudem christi patronorumque templi hoc opus
est factum per buss fusumque. factum quo tempore pastor erat ericus
nomen habebat(?)
— I Herrens år 1512 till Kristi och kyrkans skyddspatroners ära
gjordes och göts detta arbete av Buss(e). Utfört på den tid Ericus
var pastor.
Nedanför på klockans kropp står med låga typer:

maria er mit nap(n)
Om Ärentuna kyrkas patroner upplyser en gammal anteckning på
en bevarad pergamentsremsa, år 1668 tillvaratagen ur kyrkans altare.
Den hade nedlagts i detta altare den 7 mars 1435 i samband med den
återinvigning av Ärentuna kyrka, som då utfördes av ärkebiskopen
Olof Larsson. På detta pergament (förvarat på Landsarkivet i Uppsala) står en anteckning på latin. Med upplösta förkortningstecken
lyder den sålunda: 4
Anno domini millesimo quadringentesimo tricesimo quinto mensis
raarcii die septimo Venerabilis pater Olauus dei gracia archiepiscopus Upsalensis consecravit hane ecclesiam et hoc altare in honorem
beate virginis marie et sancti leonardi Et reposuit in altare conditas
has reliquias de undecim millibus virginum et do sancto henrico.
— År 1435 sjunde dagen i mars månad invigde högvörclige fadern
Olaus, med Guds nåd ärkebiskop i Uppsala, denna kyrka och detta
altare till den saliga Jungfru Marie och S. Leonards ära och nedlade i altaret här förvarade reliker av elvatusen jungfrur och
S. Henrik.
Härav framgår, att Jungfru Maria och S. Leonard varit Ärentuna
kyrkas skyddspatroner. Då klockans latinska inskrift upplyser, att
hon gjutits till dessa skyddspatroners ära, kunde man vänta, att de
båda bilder, som i hög relief pryda klockan, också skulle återge dessa
kyrkans patroner: Maria och Leonard. Om den ena bilden kan ingen
tvekan råda. Mannen i munkdräkt och med abbotsstav i hand återger S. Leonhardus (fig. 5). Den andra bilden föreställer däremot icke
den heliga Jungfrun. Den krönta kvinnogestalten tycks i handen bära
4

Se C. R. a f U g g l a s, Till kännedom om det got. måleriet i Upl. Studier
i uppländsk ky. konst 1918.
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en korg. Sannolikt avses därmed S.
Dorotea, som har korgen som sin
symbol. På ett Mariaskåp från
Ärentuna (1400-talet) med den tronande Maria som centralfigur står
den heliga Dorotea på Madonnans
högra sida. Vilken betydelse eljest
detta helgon haft för Ärentuna
kyrka är icke känt 5 (fig. 6).
Sannolikt har gjutaren icke
haft till hands någon lämplig bild
av den heliga Jungfrun utan tagil
vad han hatt. Liksom i Kårsta bär
ii ven denna klocka namnet Maria.
Någon annan svensk klocka med
S. Leonards bild är icke känd.
H. 138; D. 140; kläpp 92. Ton
diss med överton a.
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Fig. G.
8:a Doroteabilden
Ärentunaklockan.

Stora klockan i B j ö r k l i n g e , omgjuten 1811, var dessförinnan
en av Mr. Busses klockor, gjuten 1513. Inskriften är återgiven hos
Vigelius s. 15 och bör, försåvitt den riktigt upptecknats, mod upplösta förkortningar ha lytt:
anno -j- domini -f- m -4- d + xiii -f- ad -f- laudem f- nominis -4- d d
-4- et -f- martiris -f- ejus -j- et -f- sancti -j- botolphi -j- fusa -)• est -\hec -j- campana A- per + magistrum -4- bus -j- tempore -f iacobi
-4- ulphonis -4- archiepiscopi -4- vpsalensis
— I Herrens år 1513 göts denna klocka till Guds namns och till
hans helgon och martyr sankt Botolfs ära på don tid Jacob Ulfsson
var ärkebiskop i Uppsala.
S. Botolfs gille i Björklinge upptogs 1489 i brödragemenskap med
dominikanerna i Sigtuna. (Ahnlund, Medeltida gillen i Uppland, Kig.
1923). Man kan förmoda, att detta gille haft andel i klockgjutningcn.
Någon beskrivning på klockans utseende är icke känd.
5

Om S. Leonards betydelse för Ärentuna kyrka se M. A m a r k , Ärentuna
kyrkas femhundraårsjubileum i Julhälsningar lill förs. i Ärkestiftet, 1935.
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L i d k ö p i n g s anngångsklocka, som smälte i branden 1849, var
enligt en anteckning i ett inv. 1677 gjuten 1514 av magister Bus.
För meddelandet om denna klocka har jag att tacka den intresserade
klockforskaren dir. C. O. Björling. Inv. nämner henne en stor klocka,
väger 8—9 skeppund, är slätgjuten utan zirater mer än vid övre kanten en bård och på ena sidan en biskop i sin skrud med korstecknet
pä båda sidor om sig. På den andra sidan en liten krans och en hjort.
Klockans ornering överensstämmer alldeles med vissa av Busse
Jakobssons bevarade klockor. Då inskriften omtalar, att klockan gjutits till S. Nicolai ära, tordo biskopsbilden ha föreställt denne. I inv.
finnes även upptecknad inskriften vid övre kanten runtom med munkstil. Med upplösta förkortningar och någon justering av uppteckningen torde den ha lytt:

3lnno + bomini + mbriiii + fuäa + fntt + campana + ista + in + bonorcm
-féancti + nicolai + ct + Sanctorum + patronornm + rcqni + Snede + in +
antiimno + per + maqistrum + E>Ul + U)eSuS + marie + filuiS ® Sit 0 hic —
— I Herrens år 1514 på hösten göts denna klocka till S. Nicolai
och Sveriges rikes heliga skyddspatroners ära av mäster Bus. Jesus
Marie son vare här!
Storklockan i D a n m a r k s kyrka utanför Uppsala var, enligt en
uppteckning av Peringskiöld (Thiundaland s. 273), före dess omgjutning 1840 gjuten av Magister Boos 1515. Ovantill lästes:
In honorem S. Trinitatis/ beate Marie virginis] Sanctorum Martyrum
Olavi/ Christoferi] et omnium Sanctorum] sub reverendissimo Patre
Domino Gostavo, Dei gratia Archiepiscopo Upsalensi] fusa hec campana] anno Domini mdxv.
Mitt på klockan stod:
Egregio Doctore Domino Petro Galle/
Cantore/ et Domino Olavo Curato/
ipsis procurantibus hoc opus
perfecit Magister Boos . . .
Osanna
I översättning bör inskriften ha lytt:
— Till den heliga Treenighetens, den saliga Jungfru Marie, de heliga martyrerna Olofs och Christoffers och alla helgons ära, under
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den högvördigste faderns, herr Gustafs med Guds nåde ärkebiskop i
Uppsala, tid göts denna klocka i Herrens år 1515. — Under den berömlige doktorn herr Petrus Galles, kantor (i Uppsala domkapitel)
och herr Olai sockenprästens överinseende fullbordades arbetet av
mäster Boos. — Osanna (är mitt namn).
Ärkebiskopen, som invigde klockan, var Gustaf Trolle, och kyrkoherde i Danmark vid denna tid var doktor Peder Galle, känd som en
av reformationens energiske motståndare. Antagligen var hr Olof
hans vikarie. Icke heller denna klockas utseende är känt. Blott hennes namn Osanna, ofta brukat för kontinentens klockor, men ovanligt
i Sverige.
Samma år Danmarksklockan göts, utförde Mr. Busse för Sor u n d a kyrka i Södertöm en storklocka. Denna omgöts 1855 vid
Beckmanska gjuteriet i Stockholm, men erhöll därvid samma inskrift
som hon tidigare haft, och som gjutaren sökt imitera. Den äldre inskriften finnes upptecknad i ett kyrkoinventarium 1830. Med upplösta förkortningar lyder den:
anno . domini . mdxv . facta . est . campana . ista . in . honorem .
sancti . Laurentii . et . beatissime . marie . virginis . et . omnium .
sanctorum . per . me . bus . iacobe.
— I Herrens år 1515 göts denna klocka till S. Laurentii och den
saligaste jungfru Marie och alla helgons ära av mig Bus Jacobsson.
Sista ordet iacobe torde ha varit antingen iacobi, såsom på klockan
i Ramsta, eller iacobs(son).
Även en klocka i R a m s t a , väster om Uppsala, synes ha utgått
från Mr. Busses verkstad. Hon omgöts redan 1795 för att ännu en
gång smälta, vid kyrkans brand 1914. Den medeltida inskriften har bevarats i Frediani uppteckning i hans arbete Uplands kyrkiors märkvärdigheter, 1725, och har där med upplösta förkortningar sålunda
återgivits:
me fecit boecius iacobi ad honorem sanete marie. O maler dei, memento mei anno LXV.
Årtalet kan knappast vara riktigt återgivet. Sannolikt har inskriften börjat med ordet anno. LXV = 65 skulle kunna åsyfta årtalen
1465 eller 1565, men intetdera året passar in på vår gjutares verk-
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samhet. Om man får antaga, atl de
två sista bokstäverna blivit rätt
lästa, tolkas XV bäst som 1515.
Såsom senare skall visas har Mr.
Busse i anmärkningsvärd grad varierat sina sifterbeteckningar. Att
ilen för ovanlighetens skull latiniserade namnformen åsyftat Busse
Jakobsson torde vara ovedersägligt. Med ovannämnda justering
bör inskriften översättas sålunda:
År 1515 göt mig Busse Jakobsson
till den heliga Marie ära. O Guds
moder, tänk på mig!!
Hittills beskrivna klockor från
Mr.
Busses verkstad ha med ett unFig. 7.
dantag (Sorundaklockan) utförts
Storklockan i Lindärva, Vg.
Gjuten 1516.
för kyrkor i södra och mellersta
Upland, samtliga belägna högst 10—12 mil från Stockholm. Även
Sorunda i Södertörn tillhör ju Stockholmstrakten. Blott tre av Busse
Jakobssons bevarade arbeten anträffas utanför detta område: det ena
i Västmanland, de två andra i Västergötland.
Huruvida nuvarande storklockan i L i n d ä r v a kyrka i Kinnefjärdings härad av Västergötland gjutits för denna kyrka framgår ej
av dess inskrift. Med dåtidens klena kommunikationer torde en transport av en så pass stor klocka som denna (diam. 91 cm) från Stockholm till on kyrka på Västgötaslätten, mellan Lidköping och Skara,
ha varit ganska besvärlig. Sannolikare är därför, att gjutaren företagit någon resa söderut och därunder utfört detta och möjligen även
andra arbeten, ehuru numera inga spår bevarats mer än i Västergötland (fig. 7).
Till formen erinrar Lindärvaklockan om den ifrån Kårsta, ehuru
den sistnämnda är något större (diam. 108 cm). Orneringen är, fastän
enkel, dock icke densamma. Mellan tvenne runt kroppen dragna linjer
finnes på två ställen, mitt emot varandra, ett litet bladomament (br. 5,
höjd 4 cm), för vilket gjutaren använt samma matris som till bården
på klockorna i Kårsta, Tensta och Ärentuna. I stället för en sådan
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bård har på Lindärvaklockan, närmast under inskriftsraden, nyttjats
en rad rosenformiga ornament.
Liknande rinnas även i Tensta och
Ärentuna. Det lilla bladornamontet har i Lindärva även använts att
på skriftbandet ange läsningens
början. Bokstavstyperna likna Ka i
Blåklockans och äro endast 3 cm
höga. De första orden skiljas genom små Georgskors, de återstående genom nyssnämnda rosenornament. Begynnelsebokstaven A
i Anno har klumpigt sammanställts av fyra olika slavar. Spi.i
ket är tyska. Då beställa nia nv
Fig. 8.
klot kan knappast torde ha haft inStorklockan i Versils. Vg.
Gjuten 1516.
tresse för detta språk, synes mig
dettas användning starkt tala för Mr. Busses tyska härkomst. För
årtalet har gjutaren även här frångått det traditionella skrivsättet.
Knappast kan dock något annat årtal ha avsetts än 1516. Detta har
även C. J. Ljungström antagit i sitt arbete Kinnefjerdings och Kållands härader etc. s. 94.
Med upplösta förkortningar lyder inskriften:
+ 3lnno + bomini © b © u © m © bo ©flöt© ImfSe © nacop © bufSe © flotte ©
in © fnnte © peter © nnbc © fnntc © iobanncS © erre o
— I Herrens år 1516 göt Busse Jacob denna klocka till S. Peters
och S. Johannes ära.
Klockans H. 93; D. 91; Ton h.
Storklockan i V e r s å s , Kåkinds härad i Västergötland, har ungefär samma storlek som Lindärva-klockan, vilken hon även liknar
ifråga om ulsiriiing. Sannolikt ha de Lada klockorna gjutits samtidigt
eller åtminstone under samma gjularens resa (fig. 8).
Skriftbandet begränsas upptill av 2 linjer, nedtill av en sådan.
Därunder runtom en rad vanliga rosenornament. Kroppen slät; utanpå slagringen runtom 2 linjer. I den latinskt) inskriften runt halsens
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Lillklockan i Svedvi, Västn:
Gjuten 1516.
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Fig. 10.
Detalj med inskrift och bomärke
jiä lillklockan i Svedvi.

skriftband ha som skiljetecken använts små likaimade kors; endast
i ett fall (framför ordet beate) en ros. Två rosor ange dessutom läsningens början. Den endast obetydligt förkortade inskriften lyder:
anno + b(omi)nt + mbr.m + fufo + cft+ljec+campana+in + l)onorc(m)©bcatc
+ marie + inrqiniS + per + me + m(a)q(ist)r(u)m + buffé + iacopfon +
— I Herrens år 1516 göts denna klocka lill den saliga jungfru
Marie ära av mig mäster Busse Jakobsson.
H. 98 (utan krona 75). D. 92; kläpp 69. Ton ais med överton »is.
Lillklockan i S v e d v i i Västmanland (fig. 9, 10) är likaledes gjuten 1516. Även här är årtalets skrivsätt mindre vanligt: mvexvi. Orneringen liknar de nyssnämnda Kårsta- och Lindärvaklockornas. Halsens skriftband begränsas upptill av växtmotivet från Kårstaklockan
och avslutas nedtill av Lindärvaklockans rosor. Vid läsningens början
är ett bomärke. Då det icke återfinnes på andra Busseklockor, kan det
knappast vara gjuta rens. På vardera sidan om märket är ett avtryck
av en brakteat, densamma som på Tensta- och Ärentunaklockorna.
Ett annat, otydligare myntavtryck avslutar läsningen. Närmast liknar det Sten Sture d. y:s halvörtug (Sv. Medeltid I fig. 739), ehuru

M Ä S T E R

B U S S E

J A K O B S S O N

OCH

IIA N S

K L O C K O R

209

sista bokstaven före korset liknar E. Klockans kropp är avslipad
och utan annan prydnad än två svaga linjer; två sådana finnas även
på slagringen. Inskriften erinrar om Lindärvaklockans och är uppsatt med samma stilsort. Den lyder med upplösta förkortningar:

anno + bomini + m + o + c + rm + iar + bo + got + mi + utefter + bnfSc +
iacop + bnfSe + HoSe + tit + be + innctfrnnS + maria + ere + nnbe + fancta
laorenfSioS + ere o o
— I Herrens år, det 1516. året, då göt mäster Busse Jakob denna
klocka till jungfru Marie och S. Laurentius' ära.
Klockans H. 120; D. 119; kläpp 90. Ton e med överton fiss.
A r b o g a r å d h u s k l o c k a , fordom även kallad »Arme syndares klocka», enär hon ringdes, då någon leddes ut till avrättning, är
det enda av Mr. Busses arbeten, som osignerat bevarats till eftervärlden. Hon är den minsta av hans klockor och särdeles prydlig och välproportionerad (fig. 11). Ornamenteringen är enkel, närmast lik Lindärvaklockans. Nedanför det av dubbla linjer begränsade skriftbandet är
en rad rosor. Mindre sådana ha använts dels såsom dekorativ rad under inskriften, dels såsom skiljetecken mellan orden. Inskriften lyder:

© jpc © oincit © r,pc® imperat © jpc © rengnat © ihS® nafrenS © rcr®tiibcont
©ano©£r/® juli©
Christus vincit, Christus imperat,
Christus regnat. Ihesus Nasarenus
rex judeorum. Anno 1517. — På
svenska: Kristus segrar, Kristus
härskar, Kristus regerar. Jesus av
Nazaret judarnas konung. Ar 1517.
xpc är ett gammalt Kristusmonogram. De sex första orden utgöra förra delen av en uråldrig
«

klockinskrift.
Klockans H. 71; D. 72.
Enligt traditionen har klockan
en gång tillhört Helgeandshuset i
Arboga. Sedan detta av Gustaf
Vasa överlåtits till staden såsom
rådhus, i vilken egenskap det fort14 — Fornvännen

1936.

mm
Arboga rådhusklocka.
Kg. 1
Förr Helgeandshusets.
Gjuten 1517.
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farande nyttjas, skall klockan ha haft sin plats över rådhusets östra
ända. Numera förvaras hon såsom ett minne inne i rådhuset. Hon är
det sist utförda av Busse Jakobssons bevarade arbeten.
En stor klocka göts 1519 för V i k a kyrka i Dalarna. Hon omgöts
1692 med följande omnämnande i den nya inskriften: »Befans på
gamla klockan deta åhrtalet. A: DNI M. D. XIX. oc Otto Stur/ vi gubernator Stensture Svanteson.» Den gamla inskriften är antagligen
riktigare återgiven i en anteckning i Vika kyrkoarkiv:
»Sten Sture Svantesson Gubernator regni Otto Episc. in honorem
Mariae Virginis omnium Angelorum & Mariae Magdalenae.»
— (Under) Sten Sture Svantesson riksföreståndares (och) biskop
Ottos (tid göts klockan) till Jungfru Marie, alla änglars och Marie
Magdalene ära.
Huruvida denna klocka verkligen utgått från det Busseska gjuteriet i Stockholm är på grund av de ofullständiga uppgifterna icke
möjligt att avgöra. En viss överensstämmelse finnes dock mellan den
upptecknade inskriften och dylika på Mr. Busses klockor. Härtill
kommer att denna klocka torde ha varit ansenlig. I sin nuvarande gestalt väger klockan 20 skeppund (3 200 kg). Även om hennes vikt något tillökats vid omgjutningen, torde den dessförinnan icke ha varit
avsevärt mindre. Man vet nämligen, att andra klockan i Vika, som
togs i klockeskatten 1531, vägde 10 skeppund. En av de mycket få
klockgjutare i Sverige, som under 1500-talets första decennier gjutit
så stora klockor, var Mr. Busse. Då intet i den återgivna inskriften
synes förbjuda ett antagande, att denna Vikaklocka 1519 haft Busse
Jakobsson till gjutare, har jag, om ock med tvekan, upptagit Vikaklockan som ett av dennes arbeten; i så fall det sist kända av dem
han själv gjutit.
Av följande sex klockor, som med mer eller mindre säkerhet utgått
från det Busseska gjuteriet, sedan det övertagits av Nicolaus grytgjutare och Johannes Boosson efter den sistnämndes fader, äro tyvärr endast två bevarade och av dem endast Unungeklockan signerad.
Att Lännaklockan 1527 är ett arbete från samma verkstad torde vara
obestridligt. Den omgjutna Forssaklockan 1522 är direkt betygad
som ett arbete av Johannes Boosson (här kallad Bus). Med en viss
tvekan har jag även ansett mig böra upptaga de nedan beskrivna
klockorna från Östersund (1522) samt från Uplandskyrkorna Harg
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Numera sjirucken. Gjuten 1521.
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Fig. 13.
Johannes Döparens bild jiå
f. storklockan i Ununge.

(1526) och T u n a (1526) såsom u t g å n g n a från samma förträffliga
verkstad. Samtliga äro endast k ä n d a genom arkivaliska anteckningar.
S ä k r a s t synes mig ö s t e r s u n d s k l o c k a n vara.
Storklockan i U n u n g e i Roslagen ä r t y v ä r r spräckt sedan n å g r a
ar tillbaka (fig. 12). Hon h a r av denna anledning flyttats till en särskild liten stapel ute på k y r k o g å r d e n , d ä r hon bevaras som ett minne
och även synes väl. I dekoratift hänseende e r i n r a r hon om flera av Mr.
Busses arbeten. Det visar sig, att traditionen, matriser m. m. behöllos
av a r v t a g a r n a . Liksom på Tensta- och Ä r e n t u n a k l o c k o r n a h a r gjutaren h ä r satt tvenne reliefbilder, en på varje sida av klockans kropp.
Dessa bilder äro på Unungeklockan ställda mellan två linjer, som sålunda bilda ett undre skriftband. Inskriftens senare del återfinnes
här.. Den ena bilden föreställer J o h a n n e s Döparen pekande på Guds
lamm, som vilar på h a n s vänstra arm (tig. 13). Den a n d r a återger
S. Olof med spira i den vänstra handen, medan han i den högra håller
en stor bila (fig. 14). Bägge figurerna stå på en konsol och äro 13,5
cm höga. P å vardera skriftbandet finnes en liten bröstbild av J o h a n nes Döparen (4,5 cm hög), å övre bandet använd som rebus för gjutarens namn. F ö r skriftbandets utsmyckning h a r använts samma blad-
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motiv som på Svedviklockan m. fl. Inskriftens bokstäver ha tydligen
formats i samma matriser för den lägre stilhöjd, som Mr. Busse använde för sina mindre klockor. Som skiljetecken mellan orden förekomma dels rosor, kända från föregående klockor, dels, omväxlande
med dem, små kvastliknande blomsterornament. Inskriften lyder:
^5er F mc ^ /^obannem/ boe © opus ;* factinn © c y* ab © bonorem yi Storum
?t rpriftofferi * et © fat(;crinc ?t pronoro © I;ut»S ;< cece © ioc y\ bni © matbie
^ cin-ati ©
Å kroppens skriftband fortsätter inskriften:
ano * oni ;* /Johannes bild/ © m° j * b° © rr° yn [° © in yt pobcre © Utti
Stcptonb © bo + qraciaS /S. Olofs bild/ nicolaluu^ct® tobcm ^ booffon
Med upplösta förkortningar:
Per me (Johannem) hoc opus factum est ad honorem sanctorum
christofferi et katherine patronorum hujus ecclesie in ununge domini
mathie curati anno domini
mdxxi in pondere viii skeppund. deo
gradas, nicolaurn et johannem boosson
Genom mig (Johannes) är detta
arbete utfört till ära åt helgonen
Christoffer och Katherina, denna
kyrkas i Ununge skyddspatroner,
då herr Mathias var kyrkoherde, i
Herrens år 1521. Väger 8 skepppund. Gud ske tack. Genom Nicolaus och Johannes Boosson.
Klockans H. 113; D. 109; kläpp

I A M 183-Ton giS8,
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i-- 14.
S. Olofs bild pä
Unungeklockan.

Storklockan i F o r s s a i Helsingland, numera omgjuten, är antecknad i Olof Bromans Glysisvallur med följande inskrift, som
med upplösta förkortningar här
återgives:
Anno . domini . m . d . xxii . ad .
laudem . omnipotentis . dei . et .
.
.
.
.
.
j
matrls
• e l u s • m a n e • et • u n d e -
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dm . millium . virginum . fusa . est . hec . campana . per . discretum .
virum . iohannem . bus . exercente . laurentio . petri
— I Herrens år 1522 göts denna klocka till den allsmäktige Gudens
och hans moder Marias och elvatusen jungfrurs ära av den konstförfarno mannen Johannes Bus med Laurentius Petri bedrivande.
Enligt Ärkestiftets herdaminne var L. Petri vid denna tid kyrkoherde i Forssa.
I Vitterhets Akademiens topografiska arkiv finnas avritningar av
en klocka från Ö s t e r s u n d i Jämtland, omgjuten 1894 och dessförinnan vägande 1 000 kg. Varifrån denna klocka kommit till Östersunds kyrka är mig icke bekant. Bilden av en stående figur, möjligen
hållande ett riksäpple i sin hand och i så fall föreställande S. Erik,
liksom själva klockinskriften och dess uppsättning visa tydligt hän
på Bussesläktens verkstad såsom klockans ursprungsort. Samma lilla
Johannesbild som på Unungeklocka inleder inskriften, och omväxlingen av de såsom skiljetecken använda små rosorna och blomsterkvastarna erinrar också slående om nyssnämnda klocka. Inskriften
återgives sålunda:
/Joh:s bild/ tfma ® flöda * ax ® tintin y* ojibi ® tti yt (of ® are ^ oc fante ®
lareS ^ ftrfonnis yn patronir ® arm ;* cptfyr ^ gubs ® bnb ,*< m ® b * jr. ^ ii
— Denna klocka är gjuten Gudi till lov och ära och S. Lars, kyrkans patron, år 1522 efter Guds börd.
Två upländska klockor, båda gjutna 1526, den ena för Harg, den
andra för Tuna, äro icke kända annat än genom arkivaliska källor.
Den förra omgöts redan 1673, den senare 1771. Ingendera synes ha
varit signerad, men inskrifterna förete så stora likheter med Johannes Boossons klockor, att man kan våga antagandet, att även dessa
båda varit hans verk. Inskriften på H a r g k l o c k a n är återgiven
på den nuvarande storklockan, gjuten av Johan Meyer:
CONSUMATA FUI AD HONOREM DEI ET BEAT.E VIRGINIS
MARI.E ET PATRONORUM ECCLESIA HARG VIDELICET
SANCTO NICOLAO ET ERASMO SIT DEO LAUS. ANNO
MDXXVI.
Det elfte ordet, i inskriften felaktigt återgivet piorum, har här rättats till patronorum. Troligen har, liksom på Tenstaklockan, stått ett
förkortat prorum.
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T u n a k l o c k a n s inskrift är hos Vigelius s. 16 upptecknad sålunda:
ano. bni. m.b.rr.m. ofiimata. fui. t. boorcm. bei bte 3)giS. marie. ct.
pronorom. b>roS. cccicfie.
Med upplösta förkortningar bör inskriften ha varit denna:
anno domini mdxxvi consumata fui in honorem dei, beate virginis
marie et patronorum huius ecclesie.
— Ar 1516 göts jag till Guds, den saliga jungfrun Marie och denna
kyrkas skyddspatroners ära.
Vilka helgon, som härmed åsyftas, är mig obokant.
Storklockan i L ä n n a socken i Roslagen är gjuten 1527 och är det
sist utgångna arbetet från Bussefamiljens verkstad av dem vi hittills
känna (fi. 15). Icke heller denna klocka är signerad. Dock kan intet
tvivel råda, att hon haft samma mästare som Unungeklockan, med vilken hon överensstämmer på flera sätt. Till form såväl som ljud är hon
ett förstklassigt arbete, sannolikt en av de klangskönaste och vackraste
klockor som någonsin gjutits i Sverige. Unungeklockans båda helgonbilder ha använts här sex år senare. Skillnaden är blott, att Johannes
saknar sin lilla konsol och att Olofsbilden genom att fråntagas sin
yxhammare avsiktligt förvandlats till en S. Erik, vars hild här behövdes, då Erik var en av klockans patroner. De båda helgonens bilder stå på var sin sida av klockan inom det eljes tomma skriftbandet.
Övre delen är rikt ornerad. Inskriften, i två rader, begränsas nederst
av ett kedjeliknande blaclornament, som icke förekommer på andra
klockor från detta gjuteri. Eljes ha samma matriser använts för såväl
bokstavstyperna som för de växlande skiljetecknen: ros och blomsterkvast. Även den lilla bröstbilden av Johannes Döparen finnes med
vid inskriftens början. Denna lyder:
anno ,"< bni ® mbrrmt ,*« cofnmatn ® et * fufunt © cft © pns © opoS ^ ab ©
honorc ;•« bei © btc yt marie © mrajniS yt ct © fti ,*< erici © (forts. på. undre
raden) © et y* ntilitate v eccie y* lenna © fpcctabili n inro © bno ^ iobi ©
petri ;* ftbt © cinfbe ,-« cccic © cnrato * orbinate © et y\ bilia.cffime © procnratc
V tpe © crnctS ^ imiencioniS
Med upplösta förkortningar:
anno domini mdxxvii consumatum et fusum est presens opus ad hono-
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rem dei, beate marie virginis
et sancti erici et utilitatem
ecclesie lenna, spectabiti viro
domino iohanni petri stot eiusdem ecclesie curato ordinante
et diligentissime procurante,
tempore crucis invendonis.
— I Herrens år 1527 fullbordades och göts detta arbeic
till Guds, den saliga jungfrun
Marie och sankt Eriks ära
och Länna kyrka till gagn, då
vördige herr Johannes Petri
Stot var denna kyrkas pastor
och nitiske förvaltare, vid
korsmässotid.
I en av kyrkans äldre inventarieförteckningar är inFig. 15.
skriften prydligt upptecknad.
Storklockan i Länna, Upl.,
med Johannes Döparens bild.
De sista orden ha där återGjuten 1527.
givits: tempore crucis et tyrannidis persecutionis — under korsets och den tyranniska förföljelsens tid. Det var ju lämpligt, att en klocka från det för kyrkan i
Sverige så ödesdigra året 1527, Västeråsriksdagens år, i sin inskrift
bragte en erinran till eftervärlden om kyrkans betryck. Att uppe i
tornet tolka den hopträngda och ganska svårlästa minnskelskriftcn är
icke lätt. Fantasien spelade därför inventarieförfattaren ett spratt. Orden om den tyranniska förföljelsen saknas alldeles. »Tempore crucis
invencionis» — tiden för korsets återfinnande, är namnet på korsmässodagen om våren, den andra maj, som i don medeltida kalendern
bär namnet invendo crucis.
Ett bomärke, likarmal kors ställt på en tvärlinje i spetsig, uppåt
öppen vinkel, är icke känt från något annat arbete av denna gjutarsläkt.
H. 150; D. 136; kläpp 110. Ton c.
Följande förkortningar ha ovan använts: H. = höjd, D. = diameter, cm = centimeter. Ett kors betecknar att klockan omgjutits eller
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Översikt av klockor från Husse Jakobssons och hans efterträdares njuten.
K l o c k a n s
Kyrkans nnmn

Landskap

Inskrilt och
Kjutarens namn

storlek

namn

årtal

höjil diam. ton

Upland

Storkl

Maria

1511

108

i

i

1511

Tensta

'

»

1512

154

169

cis latin
magister bus

Ärentuna . . .

»

l

1512

138

140

dis latin
buss

Björklinge f .

T>

s

1513

latin
magister bus

Lidköping f.

Västeig.

Anngångsklocka

1514
omgj. etter
1849

latin
magister bus

Storkl. Osanna

1515
omgj. 1840

latin
magister boos

>

1515
omgj. 1855

latin
bus iacobe

•>

1515
omgj. 1795

latin
boecius jacobe

Frösunda

f..

Danmark f . . Upland
Sorunda

f.., Sörmland

Ramsta f. . . . Upland
Lindärva....

Svedvi
Arboga Helgeand s h u s

Vitsterg. Storkl.

Maria

10S

latin
bus jacob
latin
anonym

1516

93

91

b

ais latin
busse iacopson

Y

i

1516

98

92

Västm.

Lillkl

1516

120

119

1517

71

n

»

g

e

tyska
busse yacop

tyska
bosse iacop
latin
anonym

Vikaf

Dalarna Storkl.

Ununge

Upland

»

1521

Hels.

»

1522

f

1522
omgj. 1894

svenska
anonym

?

1526

latin
anonym

»

Storkl.

1526
omgj. 1673

latin
anonym

•

»

1527

Forssa f . . . .

Östersund j . Jämtland
Tunaf
Hargf

Upland

1519
omgj. 1692

latin
anonym
113

150

109

136

gis latin
nicolaus
Johannes boosson
latin
Johannes bus

latin
anonym
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försvunnit. E n del av de upländska klockorna h a tidigare beskrivits
av undertecknad i Upplands fornminnesförenings tidskrift Bd I X .
H. 38. De västmanländska i F r å n J o h a n n e s Rudbeckius stift, 1923.
Av h ä r återgivna foton h a r fig. 11 tagits av S. B r u n , A r b o g a ; fig.
15 av framl. arkitekten S. Brandel. Fig. 12 ä r från Vitterhets Akademiens Top. Arkiv. Alla övriga ha tagits av förf.

ZUSAMMENFASSUNG.
MATS ÅMARK: Meister Busse Jakobsson und seine Glocken.
Die schwedischen mittelalterlichen Glocken entbehren in einer grossen
Znlil von Fallen jeder Ursprungsbezeicbnung. Giessermarken sind nicht
ungewöhnlich, aber nur wonigo Glocken trägen den Namen des Giessers.
Zu den gescbicktesten spätmittelalterlicbcn Giessorn gehören Busse Jakobsson und sein Sohn Johannes Boosson, der nach des Vaters Tode um 1520
dessen Gicsserei in Stockholm in Gemeinschaft mit seinem Verwandten
Nicolaus grytgjutare iibernahm. Wahrscheinlich war Meister Busse deutscber Herkunft. Unter 20 bekannten Glockeninscbriften aus der Gicsserei
ist nur eino schwedisch, 17 sind latcinisch und 2 deutsch. Die Glocken
der Familie Busse ähnoln Arbeiten, die in Dänemark aus der Werkstatt
des in den Niederlanden ausgebildeten Johannes do Fastenowe hervorgegangen sind. Möglicherweise bat auch Busse Jakobsson sein Gewerbe in
den Niederlanden erlernt.
Meister Busse wird mcbrmals in den >Tänkeböcker» der Stadt Stockholm
erwähnt. Er hat wiederbolentlich mit dem Stadtgericht in Stockholm zu tun
gehabt, teils in Sachen eines Hauskaufs, was auf eino gewisse vermögende
Lage hindeutet, teils in Sachen einer Geldstrafe, die er sich zugezogen hatte,
weil cr im Zorn »einen Knocht geschlagen und ihm 2 Stichwundcn zugefiigt»
hatte.
Dem Verf. ist es gelungen, 20 Arbeiten aus der Busseschen Giesserei
nacbzuweisen. Von diesen sind 9 erhalten und 11 durch Auf zeichnungen
der Inschriften umgegossener Glocken bekannt. 13 sind ftir das schwedische
Krzbistum angefertigt worden, das im Mittelalter das halbe Land umfasste,
allés Land nördlich der Erzbischofsstadt Upsala. 1 Glocke ist fiir das
Bistum Strängnäs gegossen worden (Glocke der Kirche zu Sorunda), 3
fiir das Bistum Västerås (Västmanland und Dalarna) und 3 fiir das Bistum
Skara (Västergötland). Wahrscheinlich sind dio 8 lelztgcnnnntcn auf einer
Reise nach Västergötland 1516 gegossen worden.
Die meisten der erhaltenen Glocken Meisler Busses dicnen als Hauptglocken — die schwedischen Landkirchen haben gewöhnlich 2, bisweilen
3 Glocken. — Die wahrscheinlich grösste in Schweden gegossene, auf uns
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gckommene mittelalterliche Glocke ist Meister Busses Glocke in Tensta
(Durchm. 159 cm). Was den Klang betrifft, so sind diese Glocken erstklassig. Viel Sorgfalt ist auch auf ihre Inschrift und Verzierung vcrwendo!
worden. Verschiedene Heiligenbilder in Relief — gewöhnlich die Scbul/.liciligen der Kirche — sowie Abdriicke von Miinzen sind dabei zur Anwcnclung gekomiiicn. Die Schwesterglocken in Tensta und Ärentuna sind
mit den Bildern des St. Erasmus und Johannes des Täufors bzw. der
St. Dorothea und des St. Nicolaus geschmiickt. Die Glocke in Ununge zeigt
Johannes den Täufer und St. Olof, die in Länna Johannes und St. Erik.
Fiir den letzteren LIeiligen hat der Giesscr dasselbe Bild verwendet wie ftir
St. Olof in Ununge. Der einzige Unterschied ist der, dass Olofs Beil bei
Erik in das ihm zukommende Zepter umgcänilert worden ist.
Aus den Inschriften geht hervor, welchen Heiligen die Glocken geweibt
worden sind: die Glocke in Kårsta der Jungfrau Maria, St. Martin u n l
St. Nicolaus; die Glocke in Frösunda der Jungfrau Maria, St. Stephanus
und St. Olof; die Glocke in Tensta den Scbutzpatronen der Kircbe, Johannes dem Täufer, St. Birgitta, St. Erasmus und dom Abt David. Die Glocke
in Ärentuna gleichfalls den Schutzbeiligen der Kircbe, der Jungfrau Maria
und St. Leonardus. Die Glocke in Björklinge war dem St. Botolf geweibt,
der auch der Schutzjiatron einer Gildo in diesem Kirchspiel war, die Glocke
in Lidköping dem St. Nicolaus und den Scbutzjiatroncn des schwedischen
Reiches, die Glocke der Kirche in Danmark bei Upsala, mit dera Namen
Osanna, der hl. Drcieinigkeit, der Jungfrau Maria, St. Olof, St. ChristophoIUS und Aller Heiligen Ehre.
Eine Priifung der noch nicht untersuchten etwa 600 erhaltenen mittelalterlichen Kirchonglocken in Schweden wird wahrscheinlich noch einige weiter"
Arbeiten von Meister Busse und scinom Sohn zutago fördern.

