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Ett beslag tillverkat av tvättfatsplåt 
- påträffat i S:t Olofs hamn på Drakön 

Anders Huggert 

Huggert, A. 1998. Ett beslag tillverkat av tvättfatsplåt—påträffat i S:t Olofs hamn 
pä Drakön. (A mount made from a laver.) Fornvännen 93. Stockholm. 

1971-75 the remains of a Medieval harbour, St Olafs harbour, on Drakön, an 
island in the outer skerries of Hälsingland, were investigated by archaeologists 
and quaternary geologists. The numerous finds include a small brass mount of 
unknown use; it is a fragment of an early Medieval vessel, a kind of vessel normally 
called Hansaschussel, in this case with an engraving representing virtues and vices. 
The vessels have served as wash-bowls, and have closely corresponding analogies 
in wooden bowls found in Novgorod in 13th century layers. 

This type of metal bowl can be dated to the first part of the 13th century. As the 
function of the fragment as a mount is secondary, it probably was not buried un
til the 14th century, which is in line with the dates given by other finds, e.g. coins. 
Hence the harbour must have been in use from the 14th century until the mid
dle of the 15th, when the elevation of the land had made it impossible for ships 
to call at the harbour. A document from 1491 shows that the inhabitants along 
the coast of Hälsingland were aware of the land elevation as a phenomenon. 

Anders Huggert, Västerbollens museum AB, Box 6083, SE-906 03 Umeå, Sweden. 

Lämningarna efter den medeltida anlägg
ningen S:t Olofs hamn på Drakön i Hälsing
lands yttre skärgård (fig. 4) ägnades 1971-75 
rätt omfattande arkeologiska och kvartärgeo-
logisk-biostratigrafiska undersökningar. Det vi
sade sig att det vid den en gång djupa hamn
bassängens innersta del funnits en bastant kaj
konstruktion. I moränslut tningen ovanför 
denna och med en vidare spridning på den 
geologiska formationens rygg låg själva hamn
bebyggelsen. Den utgjordes av bodar uten eld
stad, enrummiga bodar med hörneldstad samt 
ett par större eldstadsförsedda byggnader. I 
hamnplatsens bebyggelse ingick också kapell 
med begravningsplats, belägna i en sänka in
nanför moränryggen, där det är sandmark och 
således lätt att gräva gravar. 

Vid undersökningen av bebyggdsdämning-
arna påträffades bl.a. en penning slagen för 
Magnus Eriksson någon gång på 1320-30-ta-

len, två 6-penningar präglade i Äbo för Erik av 
Pommern (1396—1439), en skärva stengods 
samt några skärvor invändigt glaserat rödbränt 
lergods (BIL4). I de östsvenska städernas kul
turlager börjar detta gods uppträda i 1300-ta-
lets första hälft men i större mängd först vid år
hundradets mitt (Broberg 8c Hasselmo 1981, s. 
120). Vidare kan här nämnas påtagligt fina 
bronser, uppskattningsvis daterbara till 1200-
tal och fram i 1400-talet samt en genuin miseri
cordia - en nådastötsdolk. Dolkens glansperiod 
som krigsvapen inföll under 1300-och 1400-ta-
l e t Den medeltida naturhamnen blev genom 
landhöjningens inverkan obrukbar inemot mit
ten av 1400-talet (Huggert 1986, 1991; Miller 
1974). 

Problemet med t ippgrundning kom för
modligen först till synes i det i förhållande till 
själva hamnbassäiigen grundare inloppet. I ett 
första skede kan det ha varit meningsfullt med 

Fornvännnen 93(1998) 



90 Anders Huggert 

Fig. 1. Utblick från spiselrö-
set mot den till en mosse 
igenvuxna hamnbassängen. 
Foto mot SO 1975 förf. — 
In the background the site 
of St. Olafs harbour, now a 
bog-

vissa åtgöranden. Snart återstod emellertid inte 
annat än att överge hamnläget och söka sig till 
lämplig annan plats. Medeltidsmänniskan hade 
nämligen en klar uppfattning om att land fort
löpande steg ur havet. Det är just landhöj
ningen som åberopas då Osthammars borgare 
1491 hos rikets råd anhåller om att få flytta sta
den till nuvarande Öregrund. Flyttningen 
måste till 

mästh före ty, att the skole och pläga hafwe sijne bär-
ningh af siöön, och nu i någre förledne åhr ähr jor
den opwext ther före bynn vtt till siön, sä att ther som 
för någre åhr een skuthe kunne framkomme af siöön 
och in i Östhamers stadh, af fem eller sex lester, ther 
kan eij nu een fijskere båätt framkomme. Och ähnnu 
förwexer och förhöges jorden åhroni meer. (Privile
gier 1, nr 199.) 

Landshöjningen har inte på samma sätt varit 
avgörande då det gällt lämplig tidpunkt för an
läggandet av S:t Olofs hamn. Bebyggdsdäm-
ningarna är nämligen belägna på krönet av 
och i en rätt brant sluttning. En närmare pre

cisering av tiden för etablerandet är av bety
delse då S:t Olofs hamn skall sättes in i ett 
större sammanhang, detta speciellt med tenke 
på de generella utvecklingsskeden som kunnat 
konstateras beträffande det medeltida samhäl
let i stort. Det är känt att just tiden kring 1300 
utgjorde en avgörande brytpunkt (jfr här Ers
gård 1988). Frågan är om S:t Olofs hamn exi
sterat redan under 1200-talet eller om anlägg
ningen kommit till i och med 1300-talets för
ändrade samhällsutveckling. 

Som tidigare nämnts ingår det något 1200-
talsmaterial i det vid undersökningen påträf
fade föremålsbeståndet Detta behöver emel
lertid inte innebära att hamnanläggningen 
funnits till redan då. De äldsta föremålen från 
en boplats kan nämligen förväntas vara något 
äldre än t idpunkten för boplatsens etable
rande, vilket i synnerhet kan gälla beträffande 
sådant som var hållbart eller av andra skäl 
länge var i bruk. Det kan också röra sig om ma
terial som återanvänts eller åtminstone varit av-
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Fig. 2. Beslaget från S:t 
Olofs hamn. 1:1. Teck
ning A. Eide, Stockholm, 
foto S. Wengelin, Väster
bottens museum, — The 
mount from St. Olafs 
harbour. 1:1 

sett att återanvändas, t.ex. metallskrot. För S:t 
Olofs hamns vidkommande är det möjligt att 
närmare belysa saken. 

Fyndplatsen och beslaget 

En av de mer iögonfallande komponente rna 
bland hamnplatsens bebyggelselämningar ut
gjordes av ett röse, som var beläget just i fram
kanten av moränryggens breda och flacka över
sida, ovanför sluttningen ner mot hamnbas
sängen (fig. 1). Vid grävningsundersökning 
kunde det konstateras att roset var vad som 
återstod av eldstaden i en byggnad som för
modlingen haft två rum. Eldstaden hade inrät
tats i hörnet mellan yttervägg och mellanvägg. 
I avsatt lager i direkt anslutning till eld
stadskonstruktionen påträffades det ena av de 
inledningsvis nämnda Äbo-mynten - en av
klippt bit med tydliga spår efter eldpåverkan 
(avbildat och beskrivet hos Huggert 1984). 
Myntf ragmentet visar att eldstaden använts åt
minstone på 1400-talet En bit därifrån men 
fortfarande inom byggnadens beräknade yta 
låg den likaledes tidigare nämnda misericor-
dian. 

Vidare konstaterades att eldstaden ej var 
grundad på steril botten. Stenraderna, som bil
dade själva eldrummet, låg dels på skiktat kul
turlager och dels på en blandning av kultur-
jord, sand, grus och sten. I dessa lämningar ef
ter tidigare verksamhet på platsen framkom ett 
till synes helt alldagligt beslag, som efter ren
göring visade sig vara anmärkningsvärt: besla
get är rektangulärt och tillverkat av plåt av lo

gerad koppar (fig. 2). Vid hörnen har slagits 
hål, och i ett av dem sitter en kopparnit . På 
plåtbitens ena sida syns ingraverade linjer och 
bokstäverna ODVO. Hålen har gjorts från plå
tens ograverade sida och har gått illa åt motivet 
på den andra. Den kvarsittande niten visar att 
beslaget varit fäst med den graverade sidan 
vänd mot ett underlag, som av nitens stukning 
att döma varit ungefär 2 mm tjockt. Beslaget 
har tydligen formats av plåt som därmed kom
mit till förnyad användning. Genom gravyren 
kan det tidigare användningsområdet säkert 
bestämmas. 

Tvättfat av plåt 

Beslaget är tillverkat av plåt från ett särskilt 
slags tvättfat Sådana fat med ornament , figur-
framställningar och inskriptioner uppmärk
sammades tidigt av forskningen och har med 
åren fått en förhållandevis utförlig behandling. 
De har grupperats och daterats främst utifrån 
motivens innebörd, stilen och det tekniska ut
förandet Ämnet för framställningen på ett fat 
kan vara en mytologisk legend med rötter i an
tiken, på andra rör det sig om kristet stoff, som 
helgonlegender, medan åter andra visar års-
och djurkretstecken eller dygd-och-last-ikono-
grafi. Det förmodas att sådana tvättfat använts 
i sakralt sammanhang och att de ingraverade 
motiven tjänat ett undervisande syfte - ungefår 
som bilder på väggarna i kyrkorum. Det har 
hänt atl fat påträffats i par. Vid rituell hand-

_tvagning hälldes vattnet över händerna med 
det ena, medan det andra tjänade som bäcken. 
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Fig. 3. Tvättfat från det me
deltida Lund (KM. 25557). 
Diam. 29 cm. Foto G. Hult-
zén, Kulturen, Lund. — La-
ver found at Lund. 

Fat har också använts för vattenbegjutning vid 
dop, vilket med önskvärd tydlighet framgår av
en dopscen från förra delen av 1200-talet, må
lad på väggen i Åls kyrka i Danmark (Tuulse 
1968, fig. 108). 

Detta att förse brons- och mässingtvättfat 
med framställningar i gravyr tycks ha varit ak
tuellt från tiden kring 1100 och fram i 1200-ta-
lets mi t t I senvikingatida skdlettgravar på Got
land har påträffats fat som skickligt dekorerats 
med enkla geometriska figurer och växtmotiv. 
Gravarna är från slutet av 1000-talet, möjligtvis 
även från början av 1100-talet Då det sedan 
gäller 1200-talsmaterialet så ligger uppenbarli
gen ett par motivgrupper huvudsakligen 
längre fram i tiden än de övriga. Så förhåller 
det sig med dygd-och-last-framställningarna. 
Vid sidan av de graverade faten förekommer 
det hela tiden också sådana som inte försetts 
med gravyr. Vidare gäller att det förekommer 
ograverade fat i ett tidigare skede än graverade. 
Av fyndplatsernas geografiska fördelning att 

döma torde produktionen av tvättfat väsentli
gen ha ägt rum på väst- och nordtyskt område 
(Poklewski 1961; Grieg 1967; Weitzmann-Fied-
ler 1981; Eckerle 1986; Trotzig 1991 m.fl.). 

Beslaget från S:t Olofs hamn är tillverkat av 
plåt från ett fat med dygd-och-last-ikonografi. 
Ett komplett exemplar, som 1899 påträffades 
vid grundgrävning i kvarteret S:tJakob i Lund, 
får illustrera hur det kan ha sett ut (fig. 3). I 
mittfältet sitter HVMILITAS (ödmjukheten) . 
Hon omges av kardinaldygderna FIDES (tron), 
SPES (hoppet) och CARITAS (kärleken) samt 
PACIENTIA (tålamodet). Den stiliserade växt
ligheten i periferien innehåller rudimentära 
namnformer för dåliga egenskaper: PEC-
CATVM (synden), DOLVS (falskheten) och 
ODIVM (hatet) eller ODIVO, på plåtbiten från 
S:t Olofs hamn förkortat till ODVO. 

I fråga om fat med mer innehållsrika fram
ställningar är dygd-och-last-ikonografien det 
vanligast förekommande motivet. Gravyrernas 
utförande vittnar inte alla gånger om något 
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Fig. 4. Fyndplatser för fat med dygd-och-Iast-framställningar. Efter Poklewski 1961. I orienterande syfte har 
även S:t Olofs hamn markerats (pilen). — Finds of wash-bowls with representations of virtues and vices. Af
ter Poklewski 1961. The site of St Olafs harbour has been added (the arrow). 

större mästerskap. Den med fragmentet från 
S:t Olofs hamn överensstämmande gruppen 
har bedömts uppträda omkring sekelskiftet år 
1200 och vara i tillverkning fram mot 1200-ta-
lets mitt (Poklewski 1961 s. 65). Fyndplatserna 
är huvudsakligen belägna på kontinenteleuro-
peiskt område vid Östersjöns och Nordsjöns 
stränder eller i anslutning till floder som myn
nar i dessa hav (tig. 4 ). Fynden i Lund - för
utom det nyss beskrivna fatet ytterligare ett helt 
och ett fragment (Blomqvist 1942) - befäster 
spridningsbilden. Av någon anledning har ett 

fat hamnat ända nere på Krim, vilket får ses i 
perspektiv av den livliga handelssjöfart som 
gick fram längs de ryska floderna. 

Träfat 
Vid försök att närmare utröna i vilka samman
hang medeltidsmänniskan använt de med in
nehållsrika framställningar försedda metallfa
ten finns det all anledning att beakta att det 
samtidigt förmodligen funnits snarlika av trä. 
Åtminstone i den östligaste periferien av me-
tallfälens spridningsområde ges det belägg för 

Fornvännnen 93(1998) 



94 Anders Huggert 

att så verkligen var fallet. Sålunda har i Novgo
rod i kulturlager från 1200-talet påträffats delar 
av två träfat med inskurna figurframställningar. 
Motivet utgörs i det ena fallet väsentligen av 
kämpande stridsmän med sköldar och dragna 
svärd. Den bevarade delen av det andra fatet 
visar att dette i mittfältet haft en krönt kvinno
figur, kringgärdad av en inskription (Kolcin 
1971, s. 59, fig. 47:3-4). Det kan knappast vara 
en slump att mittfältets figurframställning på
minner om dem som förekommer på inånga 
metallfat. På samma sätt leder stridsmannen på 
det andra träfatet (Kolcin 1971, fig. 47:1-2) 
tankarna till motsvarande kampscener på s.k. 
Ritter-Schalen, då närmast det välkända me
tallfatet från Aachen. (Se t.ex. Weitzmann-
Fiedler 1981, Taf. 128, Abb. 142.) 

Hos befolkningen i området omedelbart 
sydost om Ladoga förekom det karaktäristiska 
tvättfat av legerad koppar redan före de nu be
handlade träfatens tid, vilket framgår av det fat 
som påträffades vid undersökningen av en kur
gan i Jarovscina vid Ojattifloden (Edgren 1988; 
1990, fig. 5). Ett metallfat som grävts fram i den 
storfurstliga gården i Kiev (Grieg 1967, s. 56) 
kan betraktas som samtida med träfaten i Nov
gorod. 

Återanvänd tvättfatsfdål 

Efter denna orienterande utvikning angående 
metalltvättfaten som sådana riktas uppmärk
samheten åter mot beslaget från S:t Olofs 
hamn och det faktum att detta är ett påtagligt 
belägg för återanvändning av plåt. Det går att 
finna fler exempel där det är just tvättfatsplit 
som återanvänts. I en senvikingatida grav på 
Gotland har således påträffats rester av en trä
skål som varit lagad ined en bit graverad plåt 
(Trotzig 1991, s. 104, fig. 94). Det bland Lun-
dafynden här tidigare nämnda fragmentet av 
ett tvättfat (Blomqvist 1942) har uppenbarli
gen varit i sekundärt bruk eftersom det finns 
fem rektangulära hål strax innanför plåtbitens 
kanter. På nordtyskt område användes under
s tundom tvättfatsplåt vid tillverkning av 
knivskaft (Drescher 1975). 

Då ett fat bedömdes ha tjänat ut, låg det 
nära till hands att tillvarata och återanvända 
den omsorgsfullt framställda plåten. Samtidigt 

Fig. 5. Tvättfat från Sanda i Fresta socken, Uppland. 
23,5 cm i diam. Teckning: A. Eide. — Laver from 
Sanda in Uppland. 

gäller att fat i det längsta reparerats. Ett exem
plar med rätt omfattande lagningar (fig. 5) på
träffades vid undersökning av en vikingatida 
gård på en ända fram i tidigt 1600-tal använd 
bebyggelseplats vid Sanda i Fresta socken i 
Uppland (Broberg 1994, fig. 5). 

Generellt sett måste det ha rört sig om en 
rent praktisk åtgärd då plåt återanvändes. 
Emellertid kan det tänkas ha tillmätts särskild 
betydelse då återanvänt material kom från före
mål som fyllt en funktion i rituellt samman
hang. 

Sammanfattning 

Beslaget i kombination med fyndläget låter ana 
vid vilken tid hamnanläggningen etablerats. -
Det i S:t Olofs hamn påträffade beslaget låg i 
ett intakt parti skiktat kulturlager, som uppen
barligen avsatts på platsen innan där uppför
des en eldstad, som var belägen i en förmodli
gen tvårummig byggnad. Genom myntdatering 
står det klart att eldstaden sedan använts åt
minstone under 1400-talet Med tanke pådygd-
och-last-tvättfatens beräknade tillverkningstid 
(ca 1200-1250) och det faktum att plåt från ett 
kasserat sådant fat hunnit vara i bruk som be
slag är det knappast troligt att detta äldre kul-
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t u r l a g e r avsatts u n d e r 1200- ta le t D e t h a r sna

r a r e t i l l k o m m i t u n d e r 1300- t a l e t D e n n a be 

d ö m n i n g h a r m o n i e r a r m e d o m s t ä n d i g h e t e n 

a t t d e t in ledn ingsv is n ä m n d a Ä b o m y n t e t s a m t 

M a g n u s E r i k s s o n - p e n n i n g e n b å d a f r a m k o m i 

k u l t u r l a g r e t p å e n t e r r a s s s o m ä r b e l ä g e n i 

b a c k s l u t t n i n g e n s t rax o v a n f ö r själva kajläin-

n i n g e n . T e r r a s s e n ä r mycke t omsorgsfu l l t an

lagd, o c h p å d e n h a r ståt t e t t p a r e n r u m m i g a 

b o d a r m e d h ö r n e l d s t a d . 

D e n ut i f rån bes lage t g jo rda g e n o m g å n g e n 

får så ledes anses visa at t a n l ä g g n i n g e n S:t Olofs 

h a m n e t a b l e r a t s först p å 1300-talet för a t t se

d a n vara i drif t f ram m o t m i t t e n av 1400-talet, 

d å v e r k s a m h e t e n på g r u n d av l a n d h ö j n i n g e n 

fick flyttas till a n n a n p la ts . D e t ä r e m e l l e r t i d 

in te u t e s lu t e t at t d e t r e d a n u n d e r 1200-talet fö

r e k o m viss v e r k s a m h e t i o m r å d e t vid d e n ut

m ä r k t a n a t u r h a m n e n p å D r a k ö n - v i lken p å 

1600-ta le t faktiskt h e t t e Kalvön (se H u g g e r t 

1997) . 
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