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ULF SUNASSON FRÅN SKÄNNINGE 

EN KLOCKGJUTARE F R A \ GUSTAF VASAS TID 

AV 

J I / .1TS A M A R K 

1
början av 1500-lalet levde i Sk inn inge en klockgjutare vid namn 

Ulf Sunasson. Av hans klockor finnas åtminstone nio kvar och 

i bruk. Ytterl igare sex äro kända genom arkival iska uppteck

ningar. Av hans produktion kan man alltså överblicka femton 

arbeten, ett icke obetydligt antal . Han kommer därigenom i främsta 

ledet bland senmedeltida klockgjutare i vårt land. Busse Jakobsson, 

vars verksamhet börjar något tidigare, nå r ej högre än till sju beva

rade och lika många mer eller mindre säkert arkivaliskt belagda 

arbeten.1 

Mäster Ulfs klockor äro spridda över mellersta Sverige, i olika 

delar av öster- ooh Västergötland, Småland och Närke. Den nord

ligaste platsen ä r Ekeby i Närke, den sydligaste Öjaby invid Växjö. 

Utanför detta område tycks han ej ha kommit; åtminstone äro inga 

spår därav f. n. kända. Men med största sannolikhet ha r ett betydligt 

s törre antal klockor utgått från gjuteriet i Skänninge, ehuru säväl de 

själva som eventuella anteckningar om dem nu försvunnit. 

Liksom sina yrkesbröder i äldre tid var väl Ulf Sunasson en 

farande sven, som stod till tjänst, dä r hans hjälp påkallades. När en 

klocka behövde gjutas, begav sig mästaren åstad med sin gesäll; och 

framkommen till ort och ställe uppförde han sin gjutugn, vari en 

eller flera klockor, allt efter uppgörelse, samtidigt götos. Ofta torde 

del ha hänt, att flera ky rkor slagit sig ihop för att tillkalla klock

gjutare. Några direkta spår av en sådan ambulalorisk verksamhet 

äro dock icke påvisbara i fråga om mäster Ulf. Don tidigast daterade 

1 M. A m a r k , Mäster Busse Jakobsson och hans klockor. Fornvännen 
1936 s. 193 ff. 
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av hans klockor är storklockan i Bondstorp, ett par mil söder om 
Jönköping. Dess inskrift upplyser, att klockan är gjuten i Skänninge 
1517. Hans sista kända arbete är den numera omgjutna lillklockan i 
Sjögestad, halvannan mil söder om Skänninge, gjuten 1539. Till den 
närbelägna kyrkan i Rappostad hade han gjutit en klocka 1519. Att 
klockorna till dessa kyrkor, liksom även till det närbelägna V. Harg, 
gjutits i Skänninge förefaller sannolikt. 

Skänninge var en gammal stad om ock pä Ulf Sunassons tid stadd 
i tillbakagång. Olaus Magnus, själv östgöte och bördig från Linkö
ping, kallar den urgammal. Ehuru vid 1500-talets början — den tid 
Olaus Magnus mindes den — »gammal och förfallen, så att den inom 
kort synes komma att stå öde», hado den on gång tack vare »sitt läge, 
sina utmarkers fruktbarhet ooh rikedom», ej haft sin like i hela 
Norden.2 

Klockgjuteriet hado gamla anor i Skänninge. Så omtalas här frän 
slutet av 1300-talet en klockgjutare vid namn Henrik. År 1384 bytte 
Hanus Paine och Henrik klockagjutare gårdar, varvid den förre erhöll 
50 mark penningar i mellangift.3 Huruvida denne Henrik varit icke 
blott en företrädare utan även en förfader till Mäster Ulf kan nu ej 
avgöras. Själv hade Ulf ärvt yrket efter sin fader Suno. Denne Suno 
gjutare hade varit en betrodd man i staden, där han 1498 fungerat 
som borgmästare.4 Med största sannolikhet är det denne Suno, som 
gjutit en ännu bevarad klocka i Tystberga (fig. 1) i Södermanland. 
Klockan är gjuten är 1474, och i den latinska inskriften namnes Suno 
som dess gjutare.5 Han tycks ha länge arbetat i yrket, ty sannolikt bör 
även en annan, något äldre klocka tillskrivas honom. C. F. Brooc
man nämner i sin 1760 utgivna Beskrivning över Östergötland del II 
s. 309, i fortsättningen citerad Broocman, att lillklockan i V. Husby i 
Söderköpingstrakten haft denna inskrift: Hoc opus campane per 
Cunonem completum est anno MCCCLX — Detta klockarbete full
bordades av Suno år 1360. Att Broocman läst Cunonem i stället för 
Sunonem tyder på, att inskriften varit uppsatt med minuskelbokstä-
ver, där ofta begynnelse-s är förvillande likt c. Under denna förut-

1 O I. M a g n u s, Do nord. folkens hist. Bok 6, kap. 18, 19. 
3 Riksarkivets perg.-brev 1351—1400. N:r 2068. 
4 Ad. S c h u c k , Skänninge stads hist. 1929, s. 79. 
5 M. Amark , Medeltida kyrkklockor i Södermanland i Bidr. t. Söd:s 

äldre kulturhist. XX. 1925, s. 54. 
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Fig. 1. 
Storklockan i Tystberga, Södermanland, gjuten 1474 av Snuo. 

The great hell al Tystberga, Södermanland, east in 1474 hy Suno. 

sättning lorde även en annan rättelse kunna göras nämligen av årta
let till MCCCCLX (1460). Hade klockan verkligen gjutits 1360 skulle 
knappast gotisk minuskelskrift använts, utan i stället romerska ma
juskler, som för övrigt äro betydligt mera lättlästa, än den ofta svår
tolkade minuskelskriften. Under dessa förutsättningar torde man där
för med goda skäl kunna räkna Suno i Skänninge som upphovsman 
till Husbyklockan. Åren 1473 och 1474 namnes en Torkel Sunosson 
som borgmästare i Skänninge. Det förefaller mycket troligt, att denne 
Torkel, som uppges ha varit smed, var Ulf Sunassons farfader. Han 
var en bland de Skänningcborgarc, som på en handelsresa i Väster
götland vid passerandet av en å fingo flotten överlastad, så alt den 
kantrade. Genom anropande av den heliga Katarina lyckades de dock 
bärga sitt gods.0 Suno klockgjutare skulle i så fall ha varit uppkal-

6 S c b ti c k, a. a. s. 96. 
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lad efter sin farfars far, en Suno som troligen även han varit hant
verkare i den gamla staden. Vi skulle på detta sätt få klarlagd en hel 
släktledning. Troligen övertog Ulf faderns verksamhet, som ju förde 
honom i nära förbindelse med kyrkans män. Ad. Schiick har i sitt 
nyss citerade arbete framhållit den starka anknytningen till präster
skapet och klostren som något utmärkande för de gamla Skänninge-
släkterna. Vilket år Ulf övertog faderns verkstad kan ej utrönas. 
Hans äldsta arbete är daterat 1517. Ej heller vet man, hur länge han 
fortsatt att driva sin verksamhet efter 1539, då hans sista arbete är 
daterat. Mellan dessa bägge arbeten ligger cn tidrymd av 22 år. Detta 
är allt som f. n. kan sägas om honom, ty eljest är det blott genom 
hans arbeten vi känna honom. Dessa lämna dock ett gott vittnesbörd 
om hans yrkesskicklighet. 

Då Ulf Sunassons klockor såväl till form som utsmyckning an
sluta sig till vad som i det avseendet ansågs modernt i början av 
1500-talet, förefaller det sannolikt, att han i yngre år utrikes praktise
rat i yrket. Liksom den något tidigare Stockholmsgjutaren Busse Ja
kobssons arbeten skilja sig även Mäster Ulfs klockor, särskilt i fråga 
om dekorering oeh inskrifternas noggranna och prydliga utformning, 
fördelaktigt från en del mestadels anonyma klockor från början av 
1500-talet. Karakteristiskt för Ulf Sunassons arbeten, särskilt hans 
äldre, är de omsorgsfullt utarbetade kronorna med ett inänskoansikto 
på varje kronöra, ett mod som eljest är vanligare på klockor från 
1300-talet. Inskrifterna, utförda med jämförelsevis små, skarpskurna 
minuskelbokstäver, äro alltid uppsatta på en enda rad runt klockhal-
sen. Detta skri fl band begränsas vanligen av parvis dragna linjer. På 
den översta är ställd en bård av stiliserade blad. I enstaka fall, där 
dekoreringen gjorts nägot rikare, är en smal blomsterbård inlagd 
mellan de undre rundstavarna. I regel ha också ett par linjer, dragits 
runt slagringen, klockornas nedre, utsvängda del. 

Som skiljetecken mellan orden förekomma små helgonbilder, mynt-
avgjutningar och kors. Några av sina tidigare arbeten har Mäster 
Ulf prytt med en större reliefbild av Madonnan med Jesusbarnet. På 
hans senare arbeten förekommer ej denna bild. Huruvida detta bör 
tolkas som en eftergift för de nya, reformatoriska åskådningarna, 
som vid denna tid vunno ökad spridning, är svårt att avgöra. I varje 
fall förekomma små Mariabilder såsom skiljetecken även på hans 
sist utförda arbeten. Däremot märks en tydlig ändring i fråga om 
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inskrifterna. Dessa bestämde nog icke gjutaren ensam utan i sam
råd med prästerskapet, som hade beställningen om hand. Ännu 1528 
säges sålunda en klocka i Åker (Småland) vara gjuten Gudi och 
Jungfru Maria till lov; och 1532 namnes åtminstone Marias namn i 
inskriften på Normlösaklockan. På de därefter gjutna klockorna har 
den heliga jungfruns namn försvunnit. 

Jag övergår nu till en kortfattad beskrivning av de olika klockorna 
med deras inskrifter och ornering. 

1. I Bondstorps kyrka (Mo härad, Småland) är storklockan gju
ten 1517 av Ulf Sunasson och utgör hans äldsta kända arbete. Då jag 
ej haft tillfälle att undersöka denna klocka följes här kyrkoherden 
R. Lindstams beskrivning.7 

Runt halsens skriftband, begränsat av rundstavar och överst ett 
bladornament, följande inskrift: 

aaven • efter • gus • burö • mörtni • nlf • soima • son • gnttn • i sfenuingge 
• belp • ifyesos • maria • son • tfyn • rene. 

— År 1517 efter Guds börd, (av) Ulf Sonason gjuten i Skenninge. 
Hjälp Jesus, Marias son, den rene! 

Bokstävernas höjd är 3 cm. Som skiljetecken mellan orden en liten 
3 cm hög mänskofigur i relief. På ena sidan å klockans kropp ett 
sigilliknande märke 5 cm i diameter. Lindstam anser att det före
ställer »avgrundsfursten», och det tycks endast förekomma på denna 
klocka. 

Klockans höjd (utan krona) 73. Diameter 96 cm. 

2. Storklockan i Rappestad+ (Vifolka härad, öslergötl.) omgöts 
redan 1775, men var dessförinnan en av Mr Ulfs klockor, gjuten 1519J 
Enligt Broocman (II: 179) stod på klockan »uti gammal munkstil 
at läsa»: 

21ren efter (Suos Inro 217.DJ33. • Ulf Souuason • fjclp 3fycsus UTaria 
Son tfyen rene. 

Inskriften var sålunda, med undantag av årtalet, alldeles densamma 
som på den två år äldre Bondstorpsklockan. 

7 R. L i n d s t a m , Om Kyrkor som försvunnit o. klockor som ba sjungit 
i Tveta, Vista, Mo, 1932, s. 127. 
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Fig. 2. 
Lillklockan i Ö. Ny, gjuten 1522, är Ulf Sunassons 

äldsta kända klocka i Östergötland. 
The litlle bcll at ö . Ny, east in 1522, is Uit SunassoiCs 

oldest known beil in Östergötland. 

3. I Östra Ny, (Björkekinds härad, Östergötl., fig. 2) är lillkloc
kan gjuten 1522 och den äldsta av Ulf Sunassons klockor, som finnas 
kvar i Östergötland.8 Kronans öron äro prydda med ansikten. In
skriftens bokstäver äro av växlande höjd (2,5—3,5 cm). Sora skilje
tecken 12 små reliefer, varav 7 avtryck av mynt. Två av dessa äro 
brakteater, samtliga tunna och otydliga. De återstående 5 utgöras av 
små stående kvinnofigurer. Inskriften lyder: 
aren • efter • 91165 • byrö • m.o.rrii • b,cr • ions • olf • somta • son • 
— Ar 1522 efter Guds börd. Herr Jöns. Ulf Sonnason. — Hr Jöns 
torde vara namnet på prästen i Ö. Ny vid tiden för klockans gjut
ning. Höjd 82 (utan krona 58). Diam. 73,5 cm. 

8 M. A m a r k , Österg. medeltida kyrkklockor i Meddel. fr. ö g : s Forn . o. 
Mnseiför. 1935—36, s. 27, 28. 
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Fig. 3. 
Storklockan i Fivelstad, Östergötland, gjuten 1525. 
The greal hell at Fivelstad, Östergötland, east Iu 1S35. 

4. I Valdhult (Mo härad, Smal.) är storklockan gjuten 1523. Kro
nans öron prydas av ansikten. På kroppens ena sida en reliefbild av 
Madonnan med Jesusbarnet 14 cm hög. Efter Lindstams beskrivning,9 

som här följes, liknar klockan en av Åkers klockor, som likaledes 
är ett av Mr Ulfs arbeten. Inskriften lyder: 

21arom • efter • CUIOJ • byrö • 2.TTX)3£3£iti • Ulf • Sonnason, fyclp • ifyesus. 
Höjd (utan krona) 63. Diam. 83 cm. 

5. I Fivelstads kyrka (Aska härad, östergötl., fig. 3) voro tidigare 
bägge klockorna gjutna av Ulf Sunasson, den större, som är bevarad, 
1525; den mindre 1535 och sedan omgjuten 1805.10 

" L i n d s ta m, a. a. s. 121. 
10 A ni a r k, Österg. ra. t. kyrkklockor s. 8, 9. 
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Storklockan är den största av Mr Ulfs till vår tid bevarade klockor 
och har även den rikasto ornamenteringen. Kronans repstavsprydda 
öron ha mänskoansikten. Skriftbandet begränsas nedtill av dubbla 
linjer, mellan vilka löper ett smalt blomsterband. Upptill avslutas 
skriftbandet av smala dubbellinjer, ovanpå vilka är ställd en 2 cm 
hög bård av små tala bladornament. Bokstäverna av gotisk minttskel-
typ äro jämna, 2,5 cm höga, och skiljas av 20 små reliefer: madonna
bilder, små kors samt 5 myntavtryck, varav 2 äro brakteater. Inskrif
ten lyder: 

Urom • efter • C5U65 • byrö + m + bxvv — ulf • mef • löpte . guoe • fel • lof 
• of • iomfni • maria • i • naeöoaastc • fat-er • bisfops • fyansa + ttö 
— År 1525 efter Guds börd stöpte mig Ulf till Guds och Jungfru 
Marie lov i nådigaste biskop Hans tid. 

På klockkroppen samma bild av Madonnan med barnet som på 
Valdhultsklockan. Den ungdomliga modern sitter på en låg plint med 
utslaget, böljande hår, som faller ner över en veckrik dräkt. Det Ulla 
nakna Jesusbarnet, som vilar i knäet mot hennes vänstra arm, bju
der hon sitt blottade bröst. Bada gestalternas huvuden omges av 
glorior. Klockan har säkerligen blivit benedicerad av biskop Hans 
Brask, som namnes i inskriften. 

Höjd 108 (utan krona 87). Diam. 113 om. 

6. Det nordligaste av Ulf Sunassons arbeten befinner sig i tornet 
till Ekeby kyrka i Närke (fig. 4). Storklockan här är något mindre 
än Fivelstadklockan och gjuten år 1526. Liksom på denna äro kro
nans öron prydda med repstavar och ansikten. Skriftbandet är mindre 
rikt ornerat: nodtill 2 linjer, upptill en linje och däröver ett bladorna-
ment. Inskriftens typer desamma som på Fivelstadklockan. Liksom 
där omväxla små relietbilder som skiljetecken: kors, myntavtryck 
och 5 små madonnabilder. Inskriften lyder: 

aarom + efter • guÖ5 • bvvo • iu«o rrpt • fyelp + ibesus • maria • son • Ifyen 
+ rene • ulf • sonnason. 

Höjd 100 (utan krona 73). Diam. 95 cm. 

7. I Risinge kyrka+ (Finspånga iäns härad, östergötl.) skall en 
klocka, som enligt Broocman II s. 436 var omstöpt redan 16S2, ha 
haft följande inskrift: 
Ulf mek stöpte Gudi til lof ok Jomfru Maria i wördigare(I) Faders 
Bisp Johans tid arom efter Gus byerd MDVI ok XX. 
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Fig. 4. 
Storklockan i Ekeby, Närke, gjuten 152G. 
The great beil a t Ekeby, Närke , east in 152G. 

8. Storklockan i Åker (Östbo härad, Smal.), gjuten 1528, är den 
näst största av bevarade klockor från Mäster Ulfs gjuteri. De fyr
kantiga kronöronen äro prydda med skäggiga ansikten. På klockans 
kropp finns samma Mariabild som tidigare beskrivits på Fivelstad
klockan. Inskriftens ord skiljas av små madonnabilder, kors och 
myntavtryck. Den lyder, enligt Lindstam,11 vars uppgifter jag här 
följer, då jag ej själv sett klockan: 

2trom • efter + (Bus + byrö + mörjDtii + ulf + mef + stöpte • guoe • oc • 
jomfru • maria • tel • lof • furats + anörcas. 

— Är 1528 efter Guds börd stöpte mig Ulf, Gud och Jungfru Maria 
till lov. Kuratus (kyrkoherde) var Andreas. 

Höjd (utan krona) 78. Diam. 102 cm. 

11 L i n d s t a m , Om kyrkor etc. i Östbo, Västbo o. Sunnerbo, 1935 e. 61. 
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Fig. 5. 
Lillklockan i Normlösa, Östergötland, gjuten 1532, på 

dess ursprungliga plats i tornet. 
The III lie hell at Normlösa, Östergötland, east in 15:12, in its 

original place In the lower. 

9. 1 Viby kyrka+ i Närko tycks den stora klockan, som omgöts 
1813, i sin förra gestalt ha varit gjuten av Ulf Sunasson 1529. In
skriften är upptecknad i 1830 års inventarium (Strängnäs domkap. 
arkiv) i följande ordalag: 

»På förenämnda storklocka var, innan hon omgöts, följande in
skription: Jomfru Maria oc thet Helia kors Arom efter Guds hyrd 
MDXXIX (4 otydliga ord) Gudi till lof. Herr Sven Månsson Kyrkio-
herre (några otydliga ord).» 

Gjutarens namn är som synes ej upptaget. Men säväl tid som ut
tryckssättet visar hän på Mäster Ulf, vars namn troligen fanns bland 
de 4 otydliga orden. 
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Fig. 6, 
Normlösaklockan iir numera flyttad till Statens Historiska Museum. 

The Normlösa hell is now in the Slale Historica] Museum. 

10. En klocka i V. Harg+ (Vifolka härad, östergöll.), omgjuten 
1826 och dessförinnan gjuten 1530, bör med stor sannolikhet även 
räknas till Ulf Sunassons klockor, fastän hans namn icke heller här 
återfinnes i den upptecknade inskriften. Denna är återgiven av Brooc
man (II s. 747) och bör sannolikt läsas med början vid Arom. »Uti 
gammalt prent» har denne läst: »Gudh til lof ock Jomfru Maria. 
Arom efter Gudz byrd MDXXX.» 

Det är ju möjligt, att Mr Ulf i något fall frångått sin vana att i 
inskriften utsätta sitt namn. Men detta kan lika väl ha uteglömts 
eller eljest utelämnats av den som gjort uppteckningen. Både dess ly
delse och årtalet gör det i hög grad sannolikt, att även denna klocka i 
Skänningetrakten utgått från gjuteriet därstädes. 

22 Fornvännen 1944. 
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11. Lillklockan i Normlösa (Vifolka härad, Öslergötl., fig. 5—7) 
är den näst minsta av Mr Ulfs klockor, blott 58 cm i diameter.12 Orne
ringen erinrar om Fivelstadklockan fastän enklare. Sålunda saknas 
ansikten på kronans öron, och även skriftbandets inramning är för-

Flg. 7. 
Mariabilden pä Normlösaklockan. Detaljbild från skriftbandet. 

The picture ot Mary on the Normlösa beil. Detail picture from the ribbon. 

enklad. Nedtill begränsas det av 2 smala linjer, medan den upptill av
slutande blomsterbården är lik den på Fivelstadklockan. Skriftban
dets bredd är större på Normlösaklockan, men för inskriften ha 
samma matriserade bokstavstyper använts, likaså de små relieffigu
rerna, madonnabilder ooh myntavtryck, som använts som skiljetec
ken. Utom de sedvanliga minuskeltyperna har gjutaren i denna in-

12 Amark , österg. m. t. kyrkklockor s. 16. 
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skritt använt ett par initialer av majuskeltyp. Inskriften har denna 
lydelse: 

• Urom • efter • 04165 • byro + 111 + ö • rrrii • ib/esus • nunia + son + ulf. 

— Ar 1532 efter Guds börd. Jesus Marie son. Ulf (stöpte mig). 
Höjd 60 (utan krona 46,5). Diam. 58. Klockan numera i Statens hist. 
museum (inv.-nr 22742). 

12. I en liten stapel på begravningsplatsen till Ottravads nu rivna 
kyrka i Dimbo pastorat (Vartofta härad, Västergötl.) hänger cn en
sam liten klocka, den minsta av dem som härstamma frän Ulf Sunas
sons gjuteri. Till utseende påminner den om ovan beskrivna klocka 
i Normlösa. Såväl bokstavstyper som skiljetecken äro gjorda i samnm 
matriser, som använts för denna klocka. Även här börjar läsningen 
med en initial av majuskeltyp och lyder så: 

Urom + efter + 01165 + byro • m-6 + rrrii • nlf + mcf • stöpte • guöe • til • lof. 

Höjd 53 (utan krona 40). Diam. 55 cm. 

13. Med de båda sist beskrivna småklockorna var sannolikt den f. 
lillklockan i Fivelstad+ besläktad.13 Enligt klockans nuvarande in
skrift har hon gjutits om flera gånger, senast 1872, dessförinnan 1805. 
Det oaktat har hon fått behålla sin medeltida inskrift. Tydligen har 
denna blivit något felläst och lyder i sitt nuvarande skick: 

Ulf mcf föptc (Snöt tel lof of jomfru UTarie dröm efter (Bitöi byrö 
mörrrn. 

Det tredje ordet bör naturligtvis läsas stöpte, ett uttryckssätt som 
Mr Ulf ofta använt. Broocman har antecknat gjutningsåret 1525. 
Möjligt är att detta är det rätta årtalet. I så fall skulle de bägge kloc
korna i Fivelstad ha gjutits samtidigt (so föregående!). 

14. I stapeln vid öjaby utanför Växjö, dit kyrkan hör som annex, 
befinner sig den sydligaste av Ulf Sunassons klockor. Storklockan 
här är även av hans bevarade klockor den senast gjutna. Hennes 
plats i en öppen stapel tillät ej fotografering. Hon är något större än 
de bada nyss beskrivna småklockorna i Normlösa och Ottravad, om 
vilka hon eljest starkt påminner. Liksom där äro kronans öron enkla 
och sakna ansikten. De matriserade bokstavstyperna och skiljeteck-

" Amark , a. a. s. 8. 
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nen mellan dem äro desamma. Inskriften, som börjar med en majus
keltyp, lyder: 

+ ilrom • cfffycr • 91165 • byr6 • m • 6 rrrvmt • nlf • mcf + stöpte • 9116 • 
til + lof + o:i; + pris 

Höjd 77 (utan krona 57). Diam. 80. 

15. Lillklockan i Sjögestad+ (Valkebo härad, östergötl.), omgjuten 
1767, hade enligt en av Broocman (II s. 176) återgiven uppteckning 
dessförinnan denna inskrift »med svenskt pront»: 

Jlrum eptfyer (S1165 byr6 :iTD-t'A'it'r»3333 • Ulf mcf stöpte (5u6i lil 
lof. 

översikt av Ulf Sunassons klockor. 

Kyrkans namn 

Bondstorp . . . . 
Rappestad+ . . . 
Ö. Ny 
Valdhult 

Viby+ 
V. H a r g f 

Fivelstad •" . . . . 

Sjögestad4" . . . . 

Landskap 

Småland 
Östergötl. 

* 
Småland 
Östergötl. 
Närke 
östergötl. 
Småland 
Närke 
östergötl. 

» 

Västerg. 

Östergötl. 

Småland 
Östergötl. 

K l o c k a n s 

storlek 

storkl. 
» 

lillkl. 
storkl. 

» 

* 
» 

lillkl. 

enda kl:n 

lillkl. 
storkl. 
lillkl. 

årtal h ö j t I 

utom krona 

1517 
1519 
1522 
1523 
1525 
1526 
1526 
1528 
1529 
1530 

1532 

1532 

1535 

1538 
1539 

73 

58 

sa 
87 
73 
78 

46,5 

40 

57 

diam. 

90 

73,5 
83 

113 
95 

102 

58 

55 

80 

oragjut-
ning 

1775 

1682 

1813 
1826 

( I S t H . 
i Mus. 

(1805 
,1872 

1767 

Alla mått i centimeter. Ett kon* efter sockenkyrkans namn betecknar, att kloc
kan är omgjuten. 

Fotografierna äro, med undantag av de tvä sista, som tillhöra Top. Arkivet, 
tagna av förf. 

S U M M A R Y 

MATS ÅMARK: Ulf Sunasson of Skänninge. A bell-founder from 
the time of Gustavas Vasa. 

Only 9 examples of the work of Ulf Sunasson, the bell-founder of the late 
medieval period, are preserved, 6 are only known from the archivo records. 
His activities seem to have been confined to-South and Central Sweden. 
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Originating from an old family of craflsmen in Skänninge, in tho province 
of Östergötland, he took över his father"s bell-ioundry at the beginning of 
the 16th century. A boll from the workshop of his fathcr (Suno tho Founder), 
dated 1474, is to be found in a church in tbe province of Södermanland. 

According to what can be learned from bis known work, Ulf Sunasson"s 
activitios were carried on between the years 1517 and 1539, but it is 
probable that he east bells before and after that period. However, he can 
be looked upon as one of the last bell-f ounders of the Middle Ages in Swe
den. In shape and decor his bells show to advantage in comparison wilh a 
number of anonymous works from the period ot transition. The inscriptions, 
in small Gothic minuscule letters, are always neatly executed on a ribbon 
round the neck of the beil. Small crosses and pictures of saints are used 
to separate the words. Lines and borders of flowers above and bolow these 
ribbons contribute to the simple adornment. In bis earlier works he used 
the namo of the Holy Virgin in the inscriptions, and also in some cases 
pictures ot Mary to decorate the bells. On the låter ones these are not met 
with, but it is uncertain whether this may have been a concession of the 
Reformation ideas of the time. 

After this general survey there follows a short description of each of tho 
15 bells and a table of their measuroments, and, in the case of those which 
bad been recast, the year when this was done. 


