
Petrus Martyrens död : ett sfragistiskt bidrag till helgonets äldre ikonografi
Hallberg, Svante
Fornvännen 1960(55), s. 239-259 : ill.
http://kulturarvsdata.se/raa/fornvannen/html/1960_239
Ingår i: samla.raa.se



PETRUS MARTYRENS DÖD 

Ett sfragistiskt bidrag till helgonets äldre ikonografi 

Av Svante Hallberg, R u n e Norberg och Oloph Odenius 

Den yttre ramen för Petrus martyrens levnad är tämligen väl 
känd. Han föddes i Verona ca 1206, inträdde i Bologna i domini-
kanerorden kort efter 1220 och blev slutligen prior för klostret i 
Corao. Han utvecklade stor iver att omvända kättare och blev 
lack vare detta sitt nit och sina framstående personliga egenskaper 
utsedd till storinkvisitor i norra Italien. Denna verksamhet ut
satte honom emellertid ofta för stora faror, och vid ett tillfälle, 
när han var stadd på väg från Como till Milano och hunnen 
halvvägs, blev han nedstucken av två män, som stodo i venetiansk 
sold. Mordet ägde rum 1252. Redan följande år blev Petrus ka
noniserad av påven Innocentius IV, som även författade den 
första levnadsteckningen över helgonet. Som Petrus martyrens 
dag högtidlighålls den 29 april.1 

Tidpunkten var ovanligt gynnsam för införandet av ett nytt 
blodsvittne i fromhetslivet, och den unga, expansiva dominikaner-
orden tog snabbt hand om kulten, som ännu vid medeltidens slut 
med kraft befordrades. Det är ej heller oväntat, att han ofta vör
dades tillsammans med den store ordensstiftaren Dominicus och 
att kulten genast fick fotfäste i Italien men också mycket snart 
norr om Alperna. Redan ca 1260 möter oss helgonets bild på 
altaret i dominikanemunnornas kloster i Altenhohenau vid 
Griestätt i Oberbayern.2 Raskt utbreder sig kulten vidare mot norr. 

1 En modern biografi över Petrus martyren saknas. En utmärkt översikt 
lämnar fortfarande Acta Sanctorum. Aprllis. 3. Parisiis & Romae 1866, s. 
686—727. Värdefulla uppgifter om kulten lämnas i flera specialundersök
ningar, bl. a. G. Meersseman, Études sur les anciennes confréries domini-
caines (i: Archivum fratrum praedicatorum. 21. 1951, s. 51—196) och O. 
Menghin, Der Kult des hl. Petrus Martyr (i: Zeitschrift des Vereins fiir Volks
kunde. 26. 1916, s. 298—305). 

"J.Giesen, Zur Ikonographie des hl. Petrus Martyr in Deutschland (i: 
Jahrbuch des Kölnischen Geschichtsvereins. 28. 1953, s. 67—731, s. 68. 

239 



S V A N T E H A L L B E R G , R U N E N O R B E R G O C H O L O P H O D E N I U S 

Petrus martyren omfattades tidigt med stor vördnad i Sverige. 
Viktiga stödjepunkter för kulten kommo naturligtvis även här 
dominikanerklostren att utgöra, av vilka de flesta grundades un
der 1200-talets andra fjärdedel: Visby ca 1230, Sigtuna och Skän
ninge 1237, Skara 1239, Kalmar och Lödöse 1243, Västerås 1244, 
Åbo 1249, Strängnäs 1268, och Stockholm 1343. Den påvlige le
gaten kardinal Guido utlovade den 8 juni 1266 i Lund 40 dagars 
avlat åt dem, som avlade besök i predikarebrödernas redan be
fintliga klosterkyrkor i Sverige och Danmark eller i dem, som 
där skulle komma att byggas. Avlalen avsåg en rad uppräknade 
fester, bl. a. Petrus martyrens.3 Kort därefter, den 14 juli samma 
år, utfärdade hans kollega, Vilhelm av Sabina, i Kalmar ett av
latsbrev till förmån för ordens kyrka i Sigtuna, vari tjugo dagars 
avlat tillförsäkrades botfärdiga, som på vissa uppräknade dagar 
besökte kyrkan; avlaten meddelades bl. a. vid Dominicus' och 
Petrus martyrens fester.4 De båda helgonen omtalas därvid som 
ordens patroner. Den 2 oktober 1281 utlovade ärkebiskop Jacob 
fyrtio dagars avlat för dem som besökte klosterkyrkan, och bland 
de fester han räknar upp, är också Petrus martyrens.5 östgöta
lagmannen Bengt Magnusson skänkte den 16 april 1275 flera 
gärdar bland annat i Skrukeby och Bjära lill ett kanonikat vid 
Linköpings domkyrka »Jn honorem sanclj petri martiris de or-
dine fratrum predicatorum».0 Redan i mitten av 1200-talets tredje 
fjärdedel överflyttades helgonets biografi och mirakler till forn
svenska i det s. k. fornsvenska legendariet; det förtjänar därvid 
påpekas, att denna märkliga samling hopbragtes av en dominikan 
eller en denna orden närstående person. I predikohandskriften 
Cod. Ups. C 375 från 1300-talel, lidigare i predikarebrödernas i 
Sigtuna ägo, återfinns en sermo de sancto petro marlire,7 och i 
Cod. Ups. C 414 från samma tid möta ej färre än tre predik
ningar eller predikoutkast på helgonets dag.8 I den sista av dessa 
utvecklas bl. a. elt slags trädsymbolik, som för tankarna till de 
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Fig. I. S:t Petrus martyren. Kalkmål
ning i Finriröm» kgrka, Alnnd. 1450-
talet(f). Foto i Finlands National
museum, Helsingfors. — Peter Martyr. 
Wall Painting in Finriröm church. 
Alnnd. 1450'»(f). 

senare sä omtyckta framställningarna av dominikanernas stam
träd. Handskriften kan möjligen ha använts i Uppsala ärkestift. 
En liten notis,9 troligen skriven för övnings skull, lyder nämligen 
»domino archiepiscopo Petro Upsaliensis ecclesie». Denne Peter 
Filips-son var, innan han 1332 tillträdde ärkeepiskopatet i Upp
sala, prior i Sigtuna och dominikanernas provinsialprior i Norden. 
Han begravdes 1341 hos sina ordensbröder i koret i Mariakyrkan 
i Sigtuna. I den håggotiska målning på korets norra vägg, som 
anses vara Peters epitafium, in förekomma längst Ull höger två 

» F. 222». 
10 Jfr E. Ekhoff, Tvenne nyupptäckta medeltida epitafier i den gamla 

(loininikancrkyrkan i Sigtuna (i: Fornvännen. 1. 1906, s. 20—13), pl. I. Ek
hoff föreslår s. 35, alt de båda munkhclgonen skulle föreställa Dominicus 
och Franciscus men påpekar rörande den senare, alt dräkten ej är fransis-
kansk och atl helgonet ej heller bär stigmata. 
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Fig. 2—3. Pel rus martgren. Kalkmdlnlngar i Tensta kgrka. Uppland, I'Aii 
och Risinge kyrka. Östergötland, från 1430-lnlelt:' )• Foto i ATA. Fig. .'.' nu-
mera försvunnen, avbildad efler elt foto 1372. - - Peter Martyr. Wall Paintings 
in Tensla church, Uppbind. I'i71 nnd Ritinge church, Östergötland, from the 
I i:iO's<:' I. Fig. 3 l» from a pliologroph of 1X72. tbc original work bnuing 

disappeared. 

munkhelgon, tyvärr svart skadade, men troligen föreställande Do
minicus och Petrus martyren.11 

Under senmedeltiden högtidlighölls Petrus" dag i Linköpings, 
Skara, Strängnäs, Västerås och Abo stift med festgradert simples 
och i Uppsala ärkestift med Ire leetier. Jämförelsevis tidigt före
kommer lians namn även i cisiojanläsniiigar.'- I svenska urkunds-

11 En granskning av fotografier i ATA tagna I Orc kompletteringen ger 
tyvärr Icke någon annan upplysning än all de båda munkarna bära domini-
kanerdräkt, 

12 Jfr 0 . odenins. Cisiojani Lalini. Neue Beiträge zur Bibliographie der 
metriichen Kalendarien des Mittelalters ii: Arv, 16. 1050. hr. 1M0, i. 61 154), 
passim. 
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Fig. i—3. 4. Petrus martyren. Kalkmålning i Rotlags-Bro kyrka, Uppland, 
1471. Foto i ATA. 5. Petrus martyren. Kalkmålning, delvis felaktigt kom
pletterad 1901, i Sänga kyrka. Uppland, omkr. 1470. Foto i AFA. — 4. Peter 
Martyr. Wall Painting in Roslagsbro church, Uppbind. 1471. 5. Peter Martyr. 
Wall Painting in Sånga church. Uppland, C. 1470, restored (in purt 

erroneously) in 1901. 

dateringar är hans fes! tidigas! belagd i Linköpings stift 1297, i 
Uppsala ärkestift 1321, i Strängnäs stift två år senare, i Äbo stift 
1334 och i Växjö stift 1338.13 Hymner till helgonets ära föreligga 
i flera källor Iran Linköpings, Strängnäs och Västerås stift.14 

I den kyrkliga konsten avbildas Petrus martyren vanligen som 
dominikanermunk med en kniv sittande i övre delen av pannan 
eller med etl sårmärke efter cn kniv i huvudet saml icke sällan 

13 A. Ljung!ors. Bidrag lill svensk diplomalik före 1350, Lund 1955, s. 223. 
14 Jfr Toni Schmid. Smärre liturgiska bidrag (i: Nordisk tidskr. f. bok-

och biblioteksväsen. 25. 1938, s. 98 ff.). särsk. s. 104. C.-A. Moberg, Die lilur-
gischen Hymnen iu Schweden. 1. Khvn & Upps. 1047. s. 288. 
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med en längre kniv eller elt kortare svärd i ryggen eller i bröstet. 
Ikonografiskl återgå dessa framställningar på legenden. 

Helgonet förefaller icke tillhöra de flitigas! avbildade i den 
nordiska medeltidskonsten. På en valvkappa i kyrkan i Hald1 ' 
avbildas han tillsammans med Olof och Barbara. Han är iförd 
dominikanernas dräkt och har en kniv genom huvudet. En an
nan dansk kalkmålning finns i Skive kyrka på Jylland, där lian 
har en kniv i huvudet och ett svärd i bröstet.10 En målning på 
altarskåpet i Opdal kyrka i Xorge från 1500-talets början visar 
Petrus martyren som dominikan med dolk i bröstet och en bred
bladig kniv genom huvudet.17 Den enda kända bilden av helgonet 
i finländsk medeltidskonst, en kalkmålning i Finströms kyrka 
på Åland (Fig. 1), visar en dominikanermunk, som i höger hand 
håller en bok, i huvudet sitter ett svärd och i sidan en dolk.18 

Av svenska bildframställningar må förutom den redan nämnda, 
ovissa målningen i Sigtuna Mariakyrka lyra kalkmålningar i 
Uppland och Östergötland omtalas. Äldst av dem är bilden i 
Tensta kyrka (Fig. 2), daterad 1437: Petrus är iförd ordensdräkt, 
haller en bok i vänster hand. huvudet är kluvet av etl svärd, och 
en njnrdolk har borrats in milt i bröstet.19 Från 1400-lalels mitt, 
ja kanske redan från 1430-talet, härrör den nu helt försvunna 
framställningen i en svickel i fjärde valvet i Risinge gamla 
kyrka (Fig. 3). Även här bär han predikarebrödernas dräkt och 
haller i höger hand en bok, i huvudet sitter ett svärd och i bröstet 
en njnrdolk.-'" Några decennier yngre, från 1471, är målningen i 

'"' Händers amt, Danm. R. Broby-Johansen, Den danske Billedbibel Khvn 
1947, i. 126. 

lu J. J. Lohmann, Kalkmalerierue i Skive Kirke. Khvn & Skive 1890, s. 48. 
17 E. S. Engelstad, Senmiddelalderens kunsl i Norge ca. 1400—1535. Oslo 

1936, pl. 97 och s, 225 f. 
1S /.. Wennervirta, Goottilalsta monumentaali maalaui ta . Helsingfors 1930, 

s. 87, fig. 38. Olga Alice Nygren, Helgonen i Finlands medeltidskonst. Hfors 
1945 (Finska fornminnesföreningens tidskrift. 46:1,1. s. 161. 

111 Omnämnd av IA Nordström i Upplands kyrkor. 4. Upps. 1953, s. 58. 
20 Bilden nu utplånad men syns tydligt på fotografi i ATA, från 1872 

samt på cn ungefär samtida teckning av N. M. Mandelgrcn även i ATA. 
Svickclfigurerna i della valv framställa ordenshelgon. Intill Petrus martyren 
säges S. Franciscus och pä motsatta sidan S. Bernhard och en dominikan, som 
troligen föreställer S. Dominicus. 
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Roslagsbro kyrka (Fig. 4).-1 Petrus återges stående med ett svärd 
genom huvudet, en bok i famnen och ovan var axel en krona. 
Ungefär samlida iir bilden i Sånga kyrka (Fig. .">). Petrus mar
tyren är här iförd en mässhake och häller i höger hand en 
kräckla, som iir trädd genom en krona. En njnrdolk sitter i hu
vudet; vänster hand sluter om en slida(?), i vilken en kniv är 
nedstucken ungefär till mitten. Dessa detaljer ha emellertid blivit 
förvanskade genom restaurering. 1 den ursprunglig;! framställ
ningen torde kniven ha varit instucken i bröstet och helgonet ha 
hållit en bok i vänstra handen.22 

Bildlramslällningar, där helgonet icke återges ensamt, synas 
vara sällsynta före medeltidens sista skede.23 Högaltarskåpet från 
1520 i Panlinerkyrkan i Leipzig har på en dörr en målning, som 
återger helgonets död. lin krigare stöter sill svärd genom ryggen 
på den knäfallande Petrus, en annan sticker sin kniv i helgonets 
huvud. En tredje krigare bevittnar mordet, medan en svår! ska
dad man, enligt legenden en broder Dominicus. som befunnit sig 
i Petrus' sällskap, syns ila bort för all skaffa hjälp. Den helige 
skriver med fingre! med sill eget blod orden »Credo in Denm 
pat . . . » ; också denna sista detalj återgår på legenden men torde 
dessutom erbjuda en parallell lill en tidigare passage i denna, där 
del berättas, alt Petrus, son av »parenlibns haereticis». en gäng 
som barn blev tillfrågad av sin omgivning vad han lärt sig och 
da svarade genom att citera inledningsorden i trosbekännelsens 
första artikel. Dominikanerkloslrel i Köln har haft storl infly
tande på kullen. Där fanns bl. a. ell kapell, som bar helgonets 
namn. och ell brödraskap, lill tecken på den popularitet, varmed 
Petrus omgavs i Köln, erbjuder också det säregna förhållandet, all 
stadens hrvggatgille ärade honom som sin patron. Till valel av 
skyddspatron torde ha bidragit all Petrus martyren stundom an
ropades som hjälpare mot huvudvärk. 

-' Sverige» kyrkor. Uppland. 2:1. Sthlm 1918/45, s. 145 fig. 116. 
-- Sveriges kyrkor. Uppland. 6:1. Sthlm 1954/57, s. 330 fig. 311. Om kro

norna jfr M. & W. Drake, Saints and llieir emblems. London 1916, l. 102. 
-:l .I.Giesen. a. a., jfr även K. Kiinstle. Ikonographie der christlichen Kunst. 

2, Ikonographie der Heiligen. Freib. i. Br. 1026, s. 502, ./. Brunn. Tracht und 
Allribule der Heiligen in der deutschen Kunst. Stuttgarl [1941/] 1943. sp. 602, 
/,. Rean. tconographie de l'arl chrétlen. 3. Iconographie des saints. 3. Paris 
1059, s. 1106. 
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Mordet på Petrus martyren uppträder liera gånger i de äldre 
illustrerade boktrycken tillhörande inkunabeltiden.24 Från Gun
ther Zainers tryckeri i Augsburg känner man hade en bild med 
inordet och en diir helgonet återges ensamt, slående med ett 
svärd genom bröstets vänstra del. Augsburgertryckama .lohann 
Baemler och Anton Sorg ha också använt sig av framställningar 
med helgonets död liksom Ludwig van Renchen i Köln och Steffen 
Arndes i Lubeck. Den senare använder dödsscenen både 1488 
och 1492. Martin Landsberg i Leipzig upptar på en rosenkrans-
tavla en bild av Petrus martyren ensam, med huvudsår och ett 
svärd i vänster hand, medan Peter Schöffer i Mainz i en fram
ställning av dominikanernas stamträd 1479 syns återge Petrus 
ensam ulan individuella attribut. Den bild av helgonets död, som 
Anton Koberger publicerade i Nurnberg 1488, tilldrar sig särskilt 
intresse på grund av sin detaljrikedom. Först och främst skiljer 
den sig från de andra här nämnda framställningarna av döds
scenen redan genom sitt format; den är drygt dubbelt så stor som 
dessa. Längst ut åt sidorna ser man två städer, och mellan dem 
löper en väg fram genom ett landskap, överfallet har ägt rum, 
Petrus mottar just ett hugg i huvudet, och till höger om honom 
ligger en munk med gloria runt huvudet; det iir följeslagaren, 
broder Dominicus, som klubbats ned av en soldat. 

Bildframställningar med Petrus martyrens död synas ha varit 
helt okända i det nordiska konsttopografiska materialet ända till 
dess vi vid förarbetena till en publikation rörande senmedeltida 
sigill med sakralt bildinnehåll kunde urskilja en liten tämligen 
ensartad grupp, omfattande fyra sigillbilder med helgonets död. 
De två tidigast belagda av dessa publicerades visserligen för snari 
hundra ar sedan av Bror Emil Hildebrand, men då de icke blevo 
nöjaktigt identifierade, lämnas här en utförligare beskrivning 
av dem.25 

24 Anförda bilder repr. i A. Schramm (ed.). Der Bihlersehiniick der Friih-
drucke. 2. Lpz. 1920. Taf. 14.137, även Taf. 65:520, .'!. I.pz. 1021. Taf. 50:362. 
4. Lpz. 1921, Taf. 314:2422 och 33:2640, 8. I.pz. 1924. Taf. 143:596, 11:2. Lpz. 
1928, Tal. 1:0 och 112:753. 13. Lpz. 1030, Taf. 33, 14, 14. Lpz. 1931, Taf. 5:30. 
17:1. Lpz, 1934, Taf. 24:65. 

23 Svenska sigiller från medeltiden. 1. Sthlm 1862/67. II. Fleetwood har 
i Situne Dei 1946—47, s. 131, antytt möjligheten all man bär kunde räkna 
med bilder av Fetrus martyren. 
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Ftg. 6—7. 6. Petrus martyrens död på 
ett sigill för priorn uid dominikanernas 
kloster i Skänninge 10/6 1237. 7. Petrus 
martyren» död på ett sigill för priorn 
i Strängnäs doniinikancrkloster 3/ti 
1297. — 6. Peter Martyr'» death repre-
sented on a seal for tbc Prior of the 
Dominican monastery at Skänninge. 
10 June 1287. 7. Peter Martyr"» death 
on n seal for the Prior of the Domini
can monastery at Strängnäs. 3 June 
1297. 2: I. 

Del tidigast belagda är ett ofullständigt sigill (Fig. 8), till färgen 
mörkgrönt, vidhängt en i Skänninge den 10 juni 1287 utfärdad 
urkund,** varigenom Magnus och Leonardus, ödes söner, intyga, 
alt de i en arvstvist med Harald Ulfssons arvingar ingalt förlik
ning med dem. Till handlingen ha hörl åtta sigill, varav fyra sak
nas. Del åttonde har tillhört ett vittne, som nämns i urkundens 
senare del: priorn, broder Petrus i Skänninge. Sigillet är spets
ovalt. Hildebrand tolkar innehållet: »Priorn knäböjer inför ett 
helgon (S:t Petrus?), framför hvars hufvud står: S 'PETB.» 
Uppenbarligen har han med tvekan i den heraldiskt högre figuren 
velat se aposteln Petrus, som då skulle kunna utgöra priorns 
namnhelgon. Tolkningsförslaget är icke riktigt. Mannen till höger 
saknar gloria, är klädd som cn krigare, som mod höger hand föl
et I kort svärd eller en bredbladig kniv mot den knähöjandes 

20 DS 939, B. E. Hildebrand, a. a., ser. 2:65. Urspr. höjd ca 37 mm, bredd 
23 mm. 
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huvud. Krigaren är iförd knälång vapenskjorta .sammanhållen 
kring livet, benen och armarna skyddas av brynja och huvudet 
troligen av en brynjehuva. Ovanför scenen Finns en otydlig detalj, 
som möjligen kan tolkas som en gudshand pekande på den knä
fallande munkens namn: SANCTUS PETR[US], Legenden bör 
läsas: 
[STRI]ORIS FRA[TRUM PREDICAT]ORUM SKENINGI[E] 

Det är sålunda här fråga om ett ämbetssigill. Utan tvekan före
ställer sigillbilden mordet på Petrus martyren. Sigillet har tillhört 
priorn för det då femtio år gamla dominikanerklostret i Skän
ninge; ej långt härefter — 1298 — använder priorn elt annat äm
betssigill, som visar Kristus på korset, Maria och Olof jämte en 
tillbedjare.-'7 Sigillatorn 1287 är icke identisk med den kände 
Petrus de Dacia, vars levnadsteckning över den saliga jungfru 
Kristina i Stommeln vid Köln jn förskaffade honom epitetet Sve
riges försle författare, ty denne blev prior först sedan han lämna! 
Skänninge och förflyt tals till Visby. 

Nästa exemplar är ell fragment av elt sigill (Fig. 7), röt! till 
färgen och vidhängt en urkund utfärdad i Lubeck den 3 juni 
1297,28 varigenom Johannes de Schedui intygar, att han avstalt 
jord i Dunker och Vadsbro lill biskop Ysar i Strängnäs. Till 
handlingen ha hört två sigill, vilka fortfarande äro i behäll ehuru 
skadade. Det ena och här aktuella sigillet har tillhört priorn i 
Strängnäs dominikanerkloster, vilken uppträtt som vittne vid in
tygets utfärdande. Det syns ha varit spetsovalt till formen och bör 
i komplett skick ha innehållit åtminstone två bilder. Nu föreligger 
endast centralbilden, som Hildebrand beskriver: »Bakom den 
knäböjande Priorn slår en man, som tycks bära sköld och spjut.» 
Scenen har placerats under en enkel baldakin. Till höger står en 
krigare utrustad med en rund sköld med rund buckla i mitten, 
och i höger hand ell svärd, som han för ned mot en knäböjande 
munk. Krigaren bär samma slags vapenskjorta som i den föregå
ende sigillbilden. Arm- och benbeklädnaden framträder icke fullt 
klart, men det förefaller också här vara fråga om en brynja; 
troligen här han också brynjehuva. Munken håller sina händer 

27 B. E. Hildebrand. a. a., ser. 2:74. 
28 DS 1196, B. E. Hildebrand, a. a., ser. 2:73. Nuv. höjd 18 mm, bredd 

ca 26 mm. 
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i bedjande ställning, genom livet på honom har elt svärd stötts. 
Fästet synes lill höger, och spetsen har trängt ut lill vänster. 
Båda figurerna återgivas i profil. Scenen återger också här mor
det på Petrus martyren. Det lilla, som återstår av legenden, 
tolkar Hildebrand: 

. . . [ P R I O j R I S S . . . ORD . . . 
Till dessa priorssigill kunna läggas ytterligare två, vilka båda 

tillhör! dominikanerklostret i Strängnäs. Ikonografiskt stå de 
varandra nära. Del tidigare använda av dessa sigill (Fig. .8) är 
grön! till färgen och vidhängt en i Strängnäs den 29 juni 1414 
Utfärdad urkund,29 varigenom priorn och konventet i Strängnäs 
dmninikanerklosler avyttra en kalgård, som Thörgils skräddare 
skänkt dem, lill prebendaten Nicolaus Ulfsson i Strängnäs. Di-
piomatariets utgivare, Carl SillVerslolpe, tolkar bildinnehållet som 
två helgonfigurer. Sigillhandel har tyvärr förorsakat, all bildens 
övre del fallit bort. 

Till höger står en krigare, som vid sidan har samma runda 
sköld med buckla i mitten som i föregående sigillbild. Även här 
bär han vapenskjorta men ej brynja, benen läckas av skenor, och 
på folierna här han spetsiga fotskydd. Till vänster en bedjande 
munk, som ligger på knä. Krigaren håller ett svärd, varmed han 
sargar Petrus" huvud. Sigillels form iir närmast spelsoval. Legen
den är skadad: 

. . . VENTUS x STRENGNENS/S • P || REDICA x TORUM 
Nästa sigill (Fig. 9) är grönt till färgen och vidhängt en i Sträng

näs den 21) mars 1505 utfärdad handling, varigenom prior Michael 
och konventet i predikarebrödernas kloster i Strängnäs tillkänna
ge, att biskop Mathias i samma stad mot en summa penningar 
fått överta en omtvistad jord i Vadsbro.80 Del syns tidigare ej ha 
nämnts i litteraturen. Elt annat exemplar av samma sigill ehuru 
i betydligt sämre skick föreligger i riksarkivets samling av lös
ryckta sigill. Det är ett s. k. pappersavlryck. Sigillbilden visar till 
höger en barhuvad krigare, vars ("iverkropp är vänd mot vänster, 
lian bär samma dräkt och rustning som krigaren i de två först-
nämnda sigillen ovan och har också vid sidan den runda skölden 
med bucklan. I denna detalj liksom i fråga om fötternas ställning 

20 SI) 1972. Nuv. höjd 38 mm, bredd 28 mm. 
80 Ri\ perg. 
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påminner han om krigaren på sigillet frän 1287. Med höger hand 
riktar han svärdet mot huvudet på en knäböjande, bedjande 
munk. Genom dennes rygg går ett svärd, instucket ända till lästet, 
spetsen sticker ut lill vänster. Ur det sargade bröstet väller biodel 
fram. Det .spelsovala sigillet31 bär legenden: 

+ S' CONUENTf/S • STREN . . . NS/S • ORD/A7S PREDICA-
TOIWM 

Bland de äldre svenska sigillen, som tillhört dominikaner, fin
nas två, som i detta sammanhang skola uppmärksammas. Det 
ena (Fig. 10) är vidhängt en i Skänninge den 26 april 1292 ut
färdad urkund,32 varigenom Laurentius de Snylringe och hans 
hustru Ragnhild lämna sitt godkännande av elt jordabyte mellan 
Johan Elovsson och fru Margareta till Glenås. Då urkundsut 
färdarna själva sakna sigill, bedja de munken och lektorn Petrus 
i Skänninge dominikanerklosler och konventet därsammastädes 
alt sigillera i deras ställe. Hildebrand lämnar följande beskrivning 
av lektor Petrus' sigill, som till lärgen är rödbrunt:33 »S:t Petrus 
och ett annat helgon stå i en dubbel hvalfbyggnad. öfverst Kristus 
pä korset mellan en stjerna och en halfmåne. Nedanför den knä
böjande munken.» Legenden: 

S' F[RAT]RIS • [PjETRI SKENI||GEN[SIS] • FR[ATRU]M ORD 
[INIS] P[RE]DICATORUM • 

Det är sålunda icke elt ämbetssigill utan ett privatsigill. Del till 
höger stående helgonet är, såsom Hildebrand redan uppgivit, 
aposteln Petrus, som i höger hand håller en nyckel. Det icke iden
tifierade helgonet lill vänster är ifört en munkkåpa och bör därför 
vara etl ordenshelgon. Huruvida den vänstra handen hållit något 
föremål eller ej är ovisst, då sigillet här är något tillplattat. Höger 
hand håller etl palmblad. Detta utgör oftast en symbol för en 
martyr. Skulle palmbladet alltså anknyta till helgonets martyr
skap, kan ordensstiflaren själv icke komma ifråga men väl Petrus 
martyren. Så vilt vi kunna finna, bör det stående helgonet till 
vänster trols avsaknaden av individuella allribnl rimligen identi
fieras som Petrus. För denna tolkning talar det förhållandet, alt 
priorn i klostret fem år tidigare förde Petrus martyren i sitt äm-

31 Höjd 39 mm, bredd 21 mm. 
82 DS 1069. 
35 a. a., ser. 2:113. Nuv. höjd 34 mm, bredd 23 mm. 
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betssigill (se ovan Fig. 6). Ett annat stöd för vår tolkning erbjuder 
även den omständigheten, att lektor Petrus' sigill i så fall skulle 
innehålla en dubbel uppsättning av sigillalors namnhelgon. 

Det förtjänar påpekas att den krönande krucifixbilden iir av 
speciellt konsthistoriskt intresse. Här uppträder redan ca 1290 på 
svenskt område den nya, under 1,300-talet dominerande krucifix-
typen med Kristi kropp våldsamt sammandragen av smärta. I och 
för sig är det rimligt, att delta första exempel i värt land har 
dominikanskt ursprung, ty de stora berömda och stilbildande 
krucifixen av denna typ i momimentalformat skapades just under 
1300-talets första år under dominikanskt inflytande i Köln. 

Det har redan omtalats, att det i Skänninge fanns ett domini
kanerklosler sedan 1230-talets slutar. Under de sista decennierna 
av samma sekel inrättades ett nunnekloster av dominikanerorden 
i samma stad. 1282 skildrar Petrus de Dacia i elt brev till Kristina 
i Stommeln delta kloster som nyinrättat, och den 21 augusti sam
ma är utfärdar konungen skyddsbrev för detsamma. Det var be
läget vid S. Martins kyrka och omtalades som S. Martins kloster 
och nunnorna som systrarna vid S. Martins kyrka. Fiirst pa 1400-
lalel kallades del S. Ingrids eller Helga Fru Ingrids kloster efter 
grnndarinnan, den högbördiga Ingrid Elovsdoller.34 Det sigill 
(Pig. 11), som är vidhängt en i Skänninge den 1 maj 1380 utfär
dad urkund," varigenom priorissan Holmborg och nunnorna av
vi Ira jord i Odeshögs socken till en Ramborg Knulsdotter, iir ett 
ämbelssigill. Fil annat exemplar ehuru i betydligt sämre skick, 
uppträder som del andra sigillet under en i Skänninge den 1 maj 
1.390 utfärdad urkund.36 Priorissan Ermegard uppträder hår som 
vittne vid en försäljning, då änkan Alf rid säljer jord i Hov socken 
lill Nils Magnusson. Ett tredje exemplar förekommer under en i 
Skänninge den 23 juni 1430 utfärdad handling,37 varigenom prio-

34 Jfr .4. Schuck (ed.). Skänninge stads historia, l.ink. 1923, s. 127—146 
om nunneklostret, vars priorisscsigill avbildas s. 146. 

" RPB 1495. 
" RPB 2469. 
37 RA perg. Vi bortse sålunda i della sammanhang från det sigill, som 

tillhört svartbrödraklostret i Stockholm och användes 28/6 l.')09, emedan 
sigillavlryekol föreligger i ell så pass dåligl skick, all en siiker tolkning är 
omöjlig att ge. Bilden visar till höger en abbot (eller biskop) med slav och 
lill vänsler en munk med gloria, den senare möjligen Petrus martyren. Det 
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Fig. 8. Petrus martyrens död pä ett sigill för domini
kanerna» konvent i Strängnäs 29/6 1414. Stampen tro
ligen frun 1300-lalds senare del. — Peter Martyr'S 
death on a seul for the Domlnican monastery at 
Strängnäs. 29 June 1414. Probably made in the latter 

purt af the l'ifh century. 2 : 1 . 

finns emellertid all anledning förmoda, att det skall vara möjligt att på
visa ännu fler framställningar av detta helgon i del lameuropeiska sigill-
malerialet, särskilt som Petrus martyrens ikonografi stundom förblandat! 
med den helige Dominicus', t. ex. W. de Gray Birch. Catalogue of the seals 
in the Department of manuscripls in the British Museum. 6. London 1900, 
s. 640 nr 23096. Detta 1400-talssigill, som tillhört en medlem av inkvisitionen, 
visar utan tvekan Petrus martyren och ej Dominicus: munk med palmkvist 
i höger hand, en bok i vänster och ett svärd i höger skuldra. 
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Fig. 9. Petrus martyrens död på ett sigill för domini
kanerna» konvent i Strängnäs 26/3 1505. Stumpen tro
ligen från omkr. 1275. — Peter Martyr'» death on n seal 
for the Dominlcan monastery at Strängnäs. 26 Mnrch 

1505. Probably made about 1275. 2: I. 

rissan Margit Finvidsdotler, subpriorissan Cristina Hindriksdoller 
och konventet till Hans Knipelin upplåta och försälja en gård 
vid »vaslena vägen» med tomt, hus och all bebyggelse i utbyte 
mot en annan gård, för vars räntor urkunden redogör. 

På den spetsovala sigillbilden ser man i mitten under en klöver-
bladsbåge en sittande biskop, till höger en barhuvad munk med 
en bok i höger hand och den vänstra (sie!) lyft liksom i en väl
signande gest. Till vänster om biskopen står en barhuvad munk. 
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som i höger band håller ett svärd och i vänster en bok. Under en 
båglinje nedanför biskopens fötter knäböjer priorissan vänd mot 
höger. Trott avsaknaden av alla individuella attribut bör central
gestalten tolkas som S. Martin av Tours, här som biskop. Han 
omtalas även i legenden. Munken pä hans högra sida bör vara 
ordensstiftaren Dominicus. och munken lill vänster med svärdet 
torde ulan tvekan föreställa Petrus martyren. Legenden: 
S" PR/ORISSE • SORORl/M • S^iVCTI || MARTINI • SKE-
NINGIE 

Endast ell sigill uppvisar en bild av Petrus martyren som 
ikonografiskt överensstämmer med den på kalkmalningarna (Fig. 
1—5) förekommande. Detta sigill (Fig. 12) är vidhängt en den 
19 januari 1440 utfärdad urkund, genom vilken predikarebrö-
derna i Västerås bekräfta att marsken och riksföreståndaren Karl 
Knutsson låtit bygga ett kapell på klostrets gård samt donerat 
jord m. m. för vissa mässor.38 Petrus martyren iir här framställd 
med ell svärd över huvudet, en blomstängel eller ett palmblad 
i höger hand och i bröstets vänstra sida en dolk (?). Vid hans 
sida Maria Magdalena, som var en av Västerås speciella skydds
patroner, överst i del spetsbågiga sigillet Madonnan och nederst 
tre knäböjande munkar representerande konventet.39 Legenden: 

SIGILLVM: CONVENTVS || INSVLEN.S7.S' ORD/MS • PRE-
DICATORVM 

Stampen till delta konvenlssigill måste av flera skäl, t. ex. 
majusklernas form (G och S), figurstilen och kompositionen, ha 
varit mycket gammal när den användes år 1440. Det är troligt 
att den utförts redan under något av 1200-talets sista årtionden 
men en närmare datering är ännu icke möjlig. 

Av de här behandlade sigillen är den ungefärliga tillkomsttiden 
för stamparna ulan närmare analys endast klar beträffande det 
personliga sigillet för lektor Petrus i Skänninge (Fig. 10). Del 
kan knappast vara mycket äldre än 1292, dä del är belagt, alltså 
frän ca 1290. Teoretiskt skulle ju priorissans i Skänninge sigill 
(Fig. 11) kunna vara minst lika gammalt, men både ornaments-
delaljcr och figurstil samt kompositionens gytter av figurer lyda 

• HA perg 19/1 1440 (SMR 10631. Använt även 22/8 1511. RA perg. 
• Spelsovall. II. 44 mm. br. 25 mm. 
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Fig. 10—// . 10. Sigill för lektorn broder Petrus i Skänninge doininikuner-
kloster 26/4 1292. Upptill krucifix, i mitten Petrus aposteln och Petrus 
martyren. 11. Sigill för priorissan i doininiknnernunnekloslrd i Skänninge 
1/5 1330. I mitten S.t Martin omgiven nu Dominicus och Petrus martyren. — 
10, Sval for the ledor , Brother P d r n s of Skänninge Domlnlcan monastery, 
26 April 1292. In lhe middle. below the crucifix. St. Peter the Apostle and 
Peter Martyr. 11. Senl for the Prioress of the Doininicon convent at Skän
ninge. I May 1330. St. Martin in lhe middle flunked by St, Dominic nnd 

Peter Martyr, i: 1. 

pa en senare tillkomsttid, troligen inemot 1300-talets mitt. Rok-
stavsformema ge tyvärr ingen ledning, men det är troligt, all 
stampen existerat en mansålder tidigare än del är belagt. 

Av slörre intresse är emellertid daleringen av serien av de do
minikanska ämbelssigillen med framställningen av Petrus mar
tyrens död. Ikonografiskt återgå alla tydligen på en gemensam 
förebild. Utom de redan påpekade likheterna kan nämnas elt i 
sigillkonsten sa ovanligt drag som all mördarens högra fol tillåts 
gå in i legenden och sålunda avdela texten, vilket är fallet på de 
tre sigill, där den nedre delen av framställningen överhuvud lägel 
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iir bevarad. Redan ett studium av mördarens rustning ger emeller
tid vissa antydningar om de relativa tillkomsttiden. Yngst iir utan 
tvekan det sigill, som Strängnäskonventet använde 1414 (Fig. 8). 
Trots skadorna pa sigill-bilden framgår det tydligt, alt det är fråga 
om en verklig plåtrustning av den typ, som icke är känd före 
1300-talets mitt.40 Dräktens proportioner och den lambrekäng-
arlade bården ovan knäet tala emellertid för att rustningen ännu 
tillhör 1300-talet. Stampens tillkomsttid skulle alltså falla inom 
1300-talets sista fjärdedel. Därför kan det synas märkligt, atl 
samma dominikanerkonvent i Strängnäs är 1505 använder en 
stamp (Fig. 9), som är mycket äldre än den år 1414 använda. 
Företeelsen är icke unik, men det förefaller likväl egendomligt, 
att man lägger åt sidan en stamp av så hög kvalitet som den äldre, 
särskilt när man ändå låter den nya få samma bildinnehåll. 

Del år 1505 använda sigillet är icke endast det bäst bevarade 
av de äldre, del iir också det kvalitativt bästa med skicklig lösning 
av kompositionen och god helhetsverkan. Även texten iir elegant 
och uppvisar några bokstavsformer, särskilt U, N och T, som 
uppträda under 1200-lalels tredje fjärdedel.41 Den lilla runda 
skölden med buckla är icke daterande. 1 Norden uppträder den i 
liknande form frän 1100-talet till 1300-talets slut om icke längre, 
och den måste dessutom just här betraktas som en detalj med 
italiensk förebild. Det märkliga korla svärdet med krok ytterst 
(skäklkniv) kan också bero pä en förlaga. Rrynjernslningen ined 
huva och den knälånga vapenskjortan höra emellertid hemma i 
1200-lalels mitt. Det finns alliså skäl att anta, alt stampen an
skaffades ganska kort efter klostrets grundande 1268, kanske 
redan ca 1275. 

Kanske ännu äldre är den 1287 använda stampen för primus 
i Skänninge sigill (Fig. 0). Skadorna försvåra bestämningen, men 
en tillkomsttid redan vid århundradets mitt förefaller icke omöjlig. 

Det fragmentariska priorssigillet från Strängnäs (Fig. 7) är 
svärbestämbarl. Rildframslällningen är ganska ålderdomlig, men 
den baldakinbåge, som avslutar bildfältet upptill har näslan äsne-

40 Jfr B. Thordemnn, Armour from lhe Battle of Wisby 1361. 1. Sthlm. 
1939, fig. 107, 324 f., 328, 330 och 341. 

41 Jfr H. S. Kingsford, The epigraphy of medieval Knglish seals (i: 
Arehaelogia. 79. 1929, s. 149—178), s. 166—174. 
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Fig. l i . Sigill för doniinikanernunneklostret i Västeräs, 
19/1 14'i0. I mitten Petrus martyren och S:tn Maria Magda
lena. Trollgen från 1300-talet» senare del. — Seal for the 
Dominican convent nt Västerås. 19 January 1440. In the 
middle Peter Martyr nnd St, Mnrg Mngilnlen. Probably 

made in the latter part of the 13th century, 2: 1. 

ryggslorm.4-' vilket lyder på all stampen var tämligen ny. när den 
användes 1297. 

42 C. R. af Ugglas, Gotland! medeltida träskulptur. Stockholm 191.'), s. 109, 
not I. R. Norberg, Del medeltida madonnaskåpet från Fröskogl kyrka och 
några av dess anförvanter ii: Hembygden 1932, s. 3—30), s. 17. 
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Av speciellt intresse är framställningen av mordvapnen, fram
för allt det korta svärd eller den bredbladiga kniv, som klyver 
Petrus martyrens huvud. Den har både i de här meddelade tidiga 
sigillbilderna och i de senmedeltida framställningarna en likartad 
form, som någon gång för tanken till en orientalisk kroksabel 
men som oftast liknar en slaktkniv och ifråga om Strängnäs
konventets år 1505 använda sigill (Fig. 9) en skäktkniv.43 Däremot 
är det på de äldsta framställningarna av inordet ett normalt svärd, 
som stuckits genom martyrens kropp. Svärdstypen hör 1200-lalet 
till, men det lilla formatet gör, att detaljerna ej äro så tydliga att 
någon närmare bestämning kan göras. I de senmedeltida bilder 
av helgonet som här ovan berörts, är svärdet utbytt mot en dolk, 
oftast en njnrdolk av den under hela senmedeltiden vanliga typen. 

Några av de ikonografiskt intressantaste kalknialningsbilderna 
som i Sånga och Roslagsbro äro tyvärr förvanskade av reslaura-
torerna och därför osäkra. Det måste likväl konstateras, att det 
här framdragna svenska bildmaterialet icke endast bar konstnär
ligt och kulturhistoriskt intresse utan också — och det gäller 
framför allt serien av dominikanska ämbetssigill från 1200-talet 
— givit ett även internationellt sett viktigt bidrag till Petrus mar
tyrens ikonografi. 

43 Att den egendomliga formen på »skäklkniven» icke beror på någon 
tillfällighet eller felaktighet i sigillavlrycket framgår därav alt en liknande 
kniv ses på en målning föreställande Petrus martyren och troligen utförd 
av Vittore Carpaccio (G. Ferguson, Signs & Symbols in Christian art. New 
York 1959, pl. 90). 

SUMMARY 

S. Hallberg, R. Norberg and O. Odenius: The Death of Peter Mar
tyr. A sphragistic contribution to the early iconography of 
the saint. 

Iconographical reference books usually state that pictorial representations 
of the death of Peter Martyr first appear towards the end of the Middle 
Ages. The authors of this a r t i de first discuss the general iconography of the 
saint and give a detailed account of five pictures from wall paintings in 
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Finland and Sweden: Finström, Åland (Fig. 1); Tensla, Uppland, from 1437 
(Fig. 2); Risinge, Östergötland, probably from lhe 1430's, no longer in 
existence (Fig. 3); Roslagsbro, Uppland, 1471 (Fig. 4); and Sånga, Uppland, 
c. 1470 (Fig. 5). In all these pictures the Martyr is represented with a knife 
in bis head and a dagger in bis breasf. In two of them crowns appear as 
at tr ibutet : at Roslagsbro (Fig. 4) there is one on each shoulder and at Sånga 
(Fig. 5) a crown encircles the Martyr',s slaff. 

While studying Swedish medieval seals with a religious piclorial content, 
however, the authors encountered a group of seals with representations of 
Peter 's death, the majority of which had been used as early as the 13tb 
century. The first to be used was the seal of the Prior of the Dominican 
monastery at Skänninge, 10 June 1287 (Fdg. 6), and the next was that of the 
Prior of lhe Dominican monastery at Strängnäs, 3 June 1297 (Fig. 7). The 
last-mentioned monastery employed the motif in two different seals, one of 
which was used on 29 June 1414 (Fig. 8) and the other on 26 Mardi 
1505 (Fig. 9). Of these, the second is the oldest and artistically the most 
valuable of all the seals; it must have been made fairly soon after the 
foundation of lhe monastery in 1268, while the one used earlier (Fig. 8) 
was probably made during the latter half of the 14lh century. 

Some early images of the saint in another connection are also described. 
On 26 April 1292 (Fig. 10) the leetor, Brother Petrus of Skänninge used a 
seal showing SI. Peter the Aposlle and Peter Martyr and at the top a 
crucifix, notable from an art-historical point of view for being an earlier 
example of the High Gothic type (wilh the knees drawn up high) than has 
hitherto been known in Sweden. On 1 May 1380 the Prioress of the Dominican 
convent of St. Martin at Skänninge used a seal of office in which St. Martin 
is depicted as a bishop, wilh St. Dominic and Peter Martyr on either side 
(Fig. 11). 

Only one seal showing Peter Martyr (Fig. 12), used in 1440 in the 
Dominican convent at Västerås bul probably made in the latter part of the 
13th century, represents the same iconographical lype as that of the wall 
paintings, Figs. 1—5. 

The pictures of Peter Martyr 's death described here (Figs. 6—9) are 
presumed to go back to a common prototype which, however, remains as 
yet unknown. They all contain details of interest to the historian of weapons, 
such as round shields, knives, swords and coats of mail, the latter being 
replaccd in the seal shown in Fig. 8 by plate armour of an early type. 
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