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En holkbrunn består kort sagt av en urholkad
trädstam nersänkt i en brunnsgrop. Holken ut-
gör brunnsskoning och har som syfte att samla
upp vatten samt hindra att gropen rasar in. Den-
na artikel inspirerades av en sådan brunn från
bronsåldern, som påträffades av Regionmuseet
Kristianstad och Riksantikvarieämbetet UV Syd
vid undersökningar år 2002 inför ombyggnaden
av E22 i nordöstra Skåne (Melin 2003; Björk et
al. 2005). Artikeln fokuserar på sydskandinavis-
ka holkbrunnar från tre perioder: bronsåldern,
medeltiden och 17/1800-talen. En starkt vägan-
deorsak är att jag har undersökt brunnar just från
dessa tider.

Holkbrunnen frånGualöv i Skåne
Fyndplatsen var en stenfri åker ca 750 m söder
om Gualövs medeltida kyrka. Efter bortschakt-
ning av matjorden såg vi två runda anläggningar
i ett av sökschakten. Några meter öster om dessa
framkom rester av en härd men i övrigt var sök-
schaktennästan tomma.Denmindre anläggning-
ens diameter var ca 2 m och dess djup var ca 110
cm. De enda fynden var en bit bränd lera och

några tumtjocka grenar. Ingen av grenarna togs
in för analys. Den större gropen hade en diame-
ter på ca 4,2 m och ett djup på ca 150 cm under
schaktytan. Vi snittade den med grävmaskin och
hackade genom fyllningen. Även i denna anlägg-
ning fann vi tunna grenar. De uppvisade inga
tecken på att ha ingått i någon konstruktion.
I mitten av gropen och nära dess bottennivå

fann vi en större sten, ca 110 x 55 x 35 cm. Bakom
den framkom en träholk som var förskjuten från
brunnsnedgrävningensmittpunkt. Den var cirka
80 cm högmed en toppdiameter på 45 cm och en
bottendiameter på 55 cm. Vid sidan om holken
låg en större gren, ca 15 cm i diameter och ca 100
cm lång, plus några klenare grenar (fig. 1–2).
Grenarna verkade, liksom stenen, vara placerade
där i stabiliserande syfte. Övriga fynd var frag-
menterade hasselnötsskal som framkom cirka 35
cm under överkanten på holken. Vi bedömde de
båda nedgrävningarna som samtida p.g.a. deras
likartade fyllningar (Björk et al. 2005).
Då daterande fynd fattades i anläggningen

tog vi ett prov från brunnsholken för 14C-date-
ring. Vi valde förkolnade delar av de yttersta års-
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ringarna, vilket gör att trädets egenålder är en
obetydlig felkälla. Analysen gav en datering till
760–640 eller 560–390 cal BC (2 sigma, Beta-
176501). Huggspår på grenen som låg bredvid
holken stämmer väl överensmed yxor från brons-
ålderns period VI (fig. 4). Eftersom dateringen
av yxtypen och 14C-dateringen överensstämmer
kan brunnen med stor sannolikhet dateras till
bronsålderns period VI.

Materialval
Både brunnsholken ochden grövre grenen visade
sig vid vedartsanalys vara klibbal,Alnus glutinosa.
Hädaneftermenas klibbal när det står»al», efter-
som gråal, A. incana, inte växte vilt i Sydskandi-
navien under de behandlade perioderna (Lange
1966, s. 192).Det är oklart omholk och gren kom
från samma träd, men båda var sommarfällda
ungefär i slutet av juni. Det fanns även tydliga
vattskott på det inlämnade provet vilket indike-
rar att landskapet intill alträdet öppnats upp
under avverkningsåret eller året innan (Linder-
son 2003). Vattskott är nämligen grenar som bil-
das ur »sovande» knoppar på stammen av ett
träd.De vaknar oftast till liv i sambandmed stark

gallring i närmiljön eller vid beskuggning (H.
Linderson, muntl. uppg. 2004).
Trädethar sannolikt stått inärhetenavbrunns-

nedgrävningen eftersom både holk och gren här-
rör från ett avverkningstillfälle och eventuellt
från samma träd. Om växtplatsen varit avlägsen
skulle man rimligtvis endast ha transporterat
holken. Troligen sommarfälldes trädet för att det
var lämpligt att anlägga en brunn under den var-
ma årstiden. Allt arbete, från tillverkningen av
holken till grävningen av brunnen, utfördes för-
modligenunder enkort tid. Insektsspårunderbar-
ken indikerar dock att det tog ett tag mellan fäll-
ningen och nergrävningen.
Vattskotten på grenen är intressanta i sam-

band med klibbalspollenkurvan från Bussjön i
Skåne. Kurvan visar att alen var på tillbakagång
när holken tillverkades. En förklaring (Welinder
1998, s. 48, 189; Pedersen & Widgren 1998, s.
259 f) kan vara att man under bronsåldern om-
vandlade alskog till skottskog för att utvinna be-
te, lövfoder och småvirke som slanor, vidjor etc.
Ett enskilt fynd av vattskott ger inget starkt stöd
åt teorin om skottskogsbruk. Men om vi som
grävde ut anläggningen sparat de vidjor och kvis-
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Fig. 1. Holkbrunnen från bronsåldern vid Gualöv in
situ. Foto förf. —The Bronze Age tree-trunk well at
Gualöv in situ.

Fig. 2. Holken från Gualöv sedd underifrån. Obser-
vera att holkens tjocklek varierar kraftigt efter eld-
påverkan. Foto förf. —The well fitting fromGualöv
seen from below.
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tar vi fann är detmöjligt att vedartsanalysenhade
kunnat ge ytterligare indikationer på vad för slags
skog materialet härstammade från.
Att anlägga och vårda skottskog bör ha varit

viktigt för bronsålderns människor. Vidjor och
tunna slanor gick åt i stora mängder vid upp-
förandet av flätverksväggar och flätade brunns-
skoningar (jfr Rackham 1982, s. 203). Skottskogs-
bruk producerar långa raka skott. Dessa kan skör-
das gång på gångmed olikamellanrumberoende
på hur grova vidjor eller slanor man önskar (Co-
les 1978, s. 24). Allöv kan ha använts som djur-
foder fastän sentida bedömningar av tjänlighe-
ten varierat från bra till odugligt.Det kan bero på
att löv och grenar från unga snabbväxande skott
ärmer näringsrika och godare för djuren än äldre
förvedade kvistar med illasmakande löv (Slotte
2000, s. 24, 44 f, 164). Allöv från stubbskottsbruk
är alltså bättre somdjurfoder än löv från en orörd
alskog.Det finns även uppgifter, från bl.a. Linné,
om att torkade allöv är bättre djurföda än färska
(Bergendorff&Emanuelsson1996, s. 272). Skott-
skogen kan också ha använts sombetesmark, och
den bidrog till vedförsörjningen. Innanmanhade
tillgång till såg var det oekonomiskt att fälla sto-
ra träd till ved om det fanns klenvirke att tillgå.
Vid kapningmed yxa fickman lägga ner orimligt
mycket arbete. Notera att bruket av skottskogar
inte var någon nyhet på bronsåldern. Frånmeso-
litikum finns det indikationer på skottskogsbruk
och från neolitikum tilltar beläggen i antal (We-
linder 1998, s. 32, 134;Mårtensson 2001, s. 296).
Materialet till den blivande holken valdes nog

efter erfarenhetsinlärda kunskaper om olika trä-
slags egenskaper. Kunskapen var gammal redan
på bronsåldern. Schovsbo (1987; se ävenArwids-
son 1953; Coles 1978;Heal 1982, s. 105;Mårtens-
son 2001, s. 297) visar att en högt utvecklad ma-
terialkännedomgårmycket långt tillbaka i tiden.
Efter att ha undersökt forntida vagnar fann han
bl.a. att man använt sin kunskap om olika trä-
slags egenskapervid tillverkningav sådana.Många
av de förhistoriska naven är tillverkade av al för
att de inte skall spricka. Ekrarna och fälgarna är
ofta i stället tillverkade av det slittåligare träsla-
get ek. Schovsbo fann även att man använt sig av
avancerade tekniker som att blanda torrt och
fuktigt virke för att utnyttja det fuktiga virkets
krympning. Jämför nedanmed den rekonstruera-

de tillverkningsprocessen av Smederupsbrunnen.
Från historiska källor kan man få informa-

tion om träslags egenskaper somåtminstone del-
vis varit kända för forntidens hantverkare.Klibb-
alens trä är motståndskraftigt mot röta så länge
den är i sumpig mark eller under vatten och inte
utsätts förmarkkontakt ovan jord (Stål 1854, s. 2;
Rothstein 1890, s. 20;Dahlgren et al. 1996, s. 32).
Peder Månsson skriver under första kvartalet av
1500-talet att al bör användas till pålar i kärr-
mark för att den sägs aldrig ruttna (Hjelmqvist&
von Hofsten 1966, s. 200; Granlund 1968 s. 155
ff). Rothstein (1890 s. 20) skriver att al lämpar
sig till pålar, rustverk och pumpstockar. Fischer-
ström (1781, s. 165 f) skriver angående hur brun-
nar ska anläggas, »til timmerwerk underst, är al-
tid bäst at nyttja ek eller al».
Eftersomal är lättarbetat och formbeständigt

vid torkning har det varit ett populärt träslag vid
tillverkning av bl.a. sköldar, skålar och vagnsde-
lar (Lange 1966, s. 192; Schovsbo 1987). En un-
dersökning av förhistoriska träföremål från Stor-
britannien och Irland har visat att al är ett av de
fem vanligaste träslagen. Tjugo olika träslag re-
gistrerades. Al återfanns i elva av nitton fynd-
kategorier: handtag, skaft, pilskaft, spjut, sköl-
dar, verktyg, behållare, vägkonstruktioner, vagn-
ar, byggtimmer och övriga föremål (Coles 1978,
s. 25). I gruppen »behållare» ingår bl.a. stora
skålar gjorda av alarmed diametrar på 60 cm och
väskor gjorda av flätade alrötter (Coles 1978, s. 16
f). Dessa resultat är inte direkt överförbara till
Sydskandinavien men ger ändå en fingervisning
om träslagets mångsidiga användningsområde. I
Norden har man bl.a. påträffat forntida alarte-
fakter som paddelspade, årder, ok, skopa, sked,
träskål, vagnsdetaljer, stol, sköld samt obestäm-
bara föremål (Arwidsson 1953, s. 6; Troels-Smith
1959, s. 114, 126; Lange 1966, s. 192; Schovsbo
1987, s. 51; Lerche 1995, s. 177 ff). Dessutom har
albark använts åtminstone sedan medeltiden till
garvning, färgning och sommedel mot tandvärk
(Lange 1966, s. 192).

Gualövsholkens tillverkning
Nedanstående text kompletteras av bildserien i
figur 3. I steg A-G framställs holken som genom-
synlig för att tydliggöra tillverkningsprocessen.
Yxan är skaftad som en rätyxa vilket framgår
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tydligast i steg G. På övriga bilder ser man yxan
ur ett sådant perspektiv att skaftet inte syns.
A. Under historisk tid, innan sågen kom i

bruk, högg man träden 60–100 cm ovanför mar-
ken. På så vis fickman en bekväm arbetshöjd och
slapp den vresigare veden närmast roten. Inget
tyder på att det var annorlunda under forntiden.
Under neolitikum förekommetoden att göra ett
förhugg i trädets fällriktning innanman lade fäll-
hugget på baksidan, alltså denmetod sombrukas
ännu idag vid fällning med yxa (Schovsbo 1987,
s. 53; O'Sullivan 1996, s. 315).
B. Efter att trädet fällts har man sannolikt

jämnhuggit rotändan då det skulle bli mycket in-
stabilare och svårare att göra det i efterhand.Man
har möjligen även påbörjat urholkningen av rot-
ändan innanman fortsatte att avskilja den blivan-
de holken från stammen. Pilarna illustrerar hur
man huggitmed yxan för att få en kubbmed jäm-
na ändar.
C. En yxa är effektivare än en mejsel. Därför

harman huggit med holkyxan så djupt man kun-
nat från bägge hållen. Stammen kan även ha haft
påbörjad kärnröta. Om så var fallet kunde man
påbörja eldningen tidigare. Vid experiment med
att tillverka forntida komplicerade och samman-
satta hjul harmanhaft problemmedatt hitta gro-
va alar till nav, som haft frisk kärna (Schovsbo
1987, s. 52).
D 1. Med hjälp av mejsel och klubba har man

huggit en tunnel genom stocken.
D 2. Alternativt kanman ha använt enmejsel

med ett långt skaft, ca 70–100 cm.Omdet var fal-
let behövdeman inte använda sig av klubba utan
enbart av sin egen tryckkraft.
E. Holken ställdes över en eld med rotändan

neråt. På så vis fick elden göra en del av jobbet.
F. Ibland lyftes den av så att man kunde hug-

ga bort förkolnade bitar med mejseln. Eftersom
rotänden var varm högg man från den svalare
toppändan och neråt. Alla invändigt påträffade
huggspår går i den riktningen. Troligen har man
strävat efter att få jämntjocka väggar. I överkan-
ten är väggarna ca 5 cm tjocka hela vägen runt. På
mitten av holken, där det varit svårare att kon-
trollera tjockleken, pendlar den mellan 3,5 och 8
cm.
G. Eftersom rotänden varit mest utsatt för

elden var dess kant ojämn och hade varierande
tjocklek. För att göra holkens båda kanter någor-
lunda parallella jämnhöggman rotkanten.Hugg-
spåren visar att man högg medsols runt holken.
Trots denna jämnhuggning varierar tjockleken i
rotändan mellan 0,5 och 8 cm.

Verktygen
Då brunnsgropen grävdes kanman ha använt sig
av paddelspadar, en typ som finns belagd från
bronsåldern (Lerche 1977; 1995, s. 183; Pedersen
&Widgren 1998, s. 348).Man kan även tänka sig
grävkäppar eller träspett. Man har nog fått gräva
en ganska stor grop, över 4 meter i diameter vid
sterilens yta, för att komma åt ett vattenförande
skikt. Holken var när den påträffades av samma
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Fig. 3. Tillverkning av brunnsholk i sju steg. Teckning Jimmy Juhlin, Regionmuseet Kristianstad.
—The making of a tree-trunk well fitting in seven steps.
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storlek som när den en gång tillverkades. Under
brunnens brukningstid har alltså man fått gå ner
i gropen för att kunna komma åt vattnet i holken.
Huggspåren efter yxa var tydligast på grenen

som låg bredvid holken. Närman kortade av gre-
nen lämnade man flera spår som var så distinkta
att det med stor sannolikhet gick att bestämma
yxans eggbredd till 6 cm. I Regionmuseets sam-
lingar finns tre yxor (inv. 6079, 6331, 6340) vars
eggbredd och form stämmer med huggspåren
(fig. 4). Evert Baudou (1960, s. 21 f, 176, Taf. V)
kallar typen holkyxa med förlängd hals av skånsk typ
(typ VII B 2a) och daterar den till period VI.
Det eggredskap som använts för att urholka

stammen, när yxan inte kunde nå djupare, har
varit något slagsmejsel. Dess eggbredd varmind-
re än yxans, ca 5 cm. Det var svårare att avgöra
eggbredden på mejseln, men klart är att dess egg
varit betydligt mera konvex än yxans. Två slags
skaftning är möjliga. Om den såg ut som i fig. 3,
stegD:2 kanman förvånansvärt lätt ochmed stor
precision utnyttja sin kroppstyngd, i stället för en
klubba.
Få nordiska bronsföremål klassificeras som

mejslar, bara ett fåtal långsmala redskap med li-
ten eggbredd. Det är därför tänkbart att en stor
andel av de föremål som klassificeras som holk-
yxor kan ha varit permanent skaftade som mejs-
lar eller skaftats på olika vis efter behov (jfr O'Sul-

livan 1996, s. 321). Här kan jag inte undgå att
spekulera om skaften med ett hål för en mellan-
skaftningsdel var isärtagbara (Montelius 1917, s.
46, 70; Broholm 1944, s. 102 ff). Skulle så vara
fallet kunde man enkelt förvandla sin yxa till en
mejsel genomatt lossamellanskaftningsdelensom
holkyxan satt fast på. I Wales har man påträffat
flera mejslar med tånge eller holk (Goodman
1964, s. 195). De sistnämnda påminner om holk-
yxor men har ingen ögla som flertalet av de nor-
diska holkyxorna har. Eftersom en mejsel inte
svingas som en yxa är det inte lika viktigt att fäs-
ta skaftet med surrning. Är skaftet bara torrt och
väl tillpassat så fästs det i sockeln vid mejselns
användning.
Vid praktiska försök har små och lätta holk-

yxor med en eggbredd på 3 cm visat sig fungera
bättre skaftade sommejslar än vid skaftning som
yxor (Bengtsson 1988, s. 14). Det kan även näm-
nas att man i Schweiz påträffat skaftlappsyxor
som är trubbiga efter slag mot den ände som
skulle ha varit inne i träskaftet om redskapet an-
vänts somyxa.Dessa»yxor»har fortfarande skar-
pa eggar, så tolkningen blir att de använts som
oskaftade kilar eller stämjärn vid träbearbetning
(Arnold 1982, s. 117). Den typ av funktionell och
enkel träklubba som illustreras i fig. 3, är känd
frånAntikensEgyptenoch framtill nutiden(Mer-
cer 2000, s. 171f). De tillverkas av en klen stam
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Fig. 4. Algren placerad bredvid holken i brunnsned-
grävningen med tydliga huggspår, och en holkyxa
från period VI (KrM 6079). —Alder branch found
next to the Gualöv well fitting, with visible tool-
marks, and a coeval socketed axe.
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eller gren där handtaget skapas genom att man
avlägsnar material. Från Nydam mose i Søn-
derjylland finns en sådan träklubba från 400/500
-talen e.Kr. (Vadstrup1997, s. 65). I princip ärden
identisk bådemed sina föregångare ochmed sen-
tida exemplar, vilket gör det sannolikt att detta
tidlösa redskap även förekommit under den
nordiska bronsåldern (jfr Arwidsson 1953, s. 7).

Växtmakrofossil och pollen
Analyser av växtmakrofossil och pollen från Gua-
lövsbrunnen kompletterar varandra och ger en
samstämmig bild av det kringliggande landska-
pet. Det har varit ett ganska öppet kulturland-
skap och brunnen har varit belägen på en väl upp-
trampad yta. Trädvegetationen har främst be-
stått av lövträd som björk, al och hassel. Pollen-
proverna från brunnen och de andra utgrävnings-
lokalerna innehöll låga halter trädpollen.Det kan
bero på skottskogsbruk somhar en negativ effekt
på pollenproduktion. De mest uppseendeväck-
ande analysresultaten var att proverna innehöll
lin. Lin har tidigare endast daterats till brons-
åldern fyra gånger i Sverige och en gång i Dan-
mark (Gedda2007).Makrofossilen visar att brun-
nen inte varit övertäckt. Vidare pekar resultaten
på att den låg i en fuktig miljö. Det påträffade
linet kan härröra från rötning i brunnen (Molt-
sen 2003).

Förhistoriska holkbrunnar
Holkbrunnen från Gualöv är den äldsta som hit-
tills framkommit i Skåne. De äldsta holkbrun-
narna som jag funnit i litteratur fanns vid St.Mo-
ritz i Schweiz. Platsen har åtminstone sedan me-
deltiden varit känd för sina hälsokällor. Vid en
ombyggnad av en sådan påträffades 1907 två
brunnsholkar av lärk som daterats till 1000–800
f.Kr. (Nordman 1920 s. 84; Erixon 1930 s. 185;
Hauglid 1980 s. 32). Holkarna omslöts av dubbla
timmerväggar varav de yttersta var knuttimrade.
Träkonstruktionerna är så välbevarade att man
tydligt kan se huggspår och hur hantverkarna
knuttimrat och sinkat ihop väggarna. Den störs-
ta holken har en diameter på drygt en meter och
väggarna på bägge är 4–6 cm tjocka. Holkarnas
höjd är 170 och 220 cm. I botten på den ena
påträffades en bronsdolk och delar av ett brons-
svärd som tolkades som offerdeponeringar.

Här kan nämnas att man påträffat knuttim-
rade brunnar i bl.a. Tyskland redan från neoliti-
kum. En av dessa, från Kückhoven, är dendro-
kronologiskt daterad till 5090 f.Kr. (Berg 1998, s.
286 ff). Man kan alltså inte se de tekniskt mer
avancerade knuttimrade brunnarna sommoder-
nare än de enklare holkarna, som är belagda först
från bronsåldern.
Vid Budsene på Själland hittades vid dikes-

grävning en holkbrunn som innehöll djurben
och diverse bronsföremål från period V (ca 900–
700 f.Kr.). Holken är, liksom den från Gualöv,
tillverkad av al. Den var dock redan vid påträf-
fandet i betydligt sämre skick än den skånska. En
stor bit av holken hade redan på 1870-talet blivit
bortgrävd och dess övre del var starkt påverkad
av röta. Vid påträffandet var den ca 55 cmhög, 90
cm bred utvändigt och hade en innerdiameter på
ca 60 cm.Ävenomdenursprungligen varit högre
än så, är det inte sannolikt att mer än högst ett
par decimeter ruttnat bort. För att stabilisera
holken hademan lagt ett hundratal knytnävssto-
ra stenar runt den (Nordman 1920, s. 63 ff).
Enextraordinärbrunnpåträffades 1942 iSme-

derup mose i Mittjylland. Brunnskonstruktionen
hade en yttre timmerkonstruktion bestående av
grova tillyxade ekplankor. Innerdiametern på den-
na konstruktion var ca 100 cm. Inuti framkom ca
200 stenar, skärvor från ett femtontal krukor och
många träfragment i olika storlekar. Man lycka-
des pussla ihop träfragment som härrörde från
ett kärl (fig. 6). Det föreföll ha använts som en
inre brunnsskoning och bestod av en urholkad
alstam, 100 cm hög plus handtag som var 16 cm
höga. Diametern i rotänden har varit ca 70 cm
och i toppänden ca 59 cm. Tjockleken på väggar-
na varierar från 1–4 cm.Nära holkens nedre ände
finns invändigt en utmejslad ränna som tyder på
att kärlet haft eller varit tänkt att ha en botten.
En ovanlig konstruktionsdetalj är utmejslade

fördjupningar i form av ett H, som utvändigt går
in i kärlets vägg utan att vara genomgående. I
dessa fördjupningar finns små trästycken som
exakt fyller ut hålen. Träbitarna har ett fint fisk-
bensmönster på innersidan.Hålenmed däri fast-
satta träbitar tolkades som ett slags reparationer
gjorda efter att man medvetet skulle ha gjort
sprickor i holken för att få dit botten. En alterna-
tiv tolkning är att de kan ha haft ett rituellt syfte
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eftersomdet ärmönster på träbitarnas insida som
inte var synlig när de var monterade. Övre kan-
ten på kärlet är dekoreradmed fyra halvcirkelfor-
made band som står ut i relief gentemot kärlets
övriga yta (fig. 6). Keramiken daterar fyndet till
tidiga förromerska järnåldern (Vebæk 1945, s.
196 ff). Jensen (1997, s. 155) tolkade kärlet som
deponerat i brunnen och daterade keramiken till
bronsålderns period VI.
Oavsett om kärlet från Smederup mose haft

en sekundär användning som brunnsholk eller
inte är det intressant i detta sammanhang. Det är
ungefär samtidamed brunnarna frånGualöv och
Budsene, tillverkat av en urholkad trädstam och
av samma träslag. Den mest uppenbara skillna-
denmot de två andra holkarna är att det har haft
en botten. Utan att själv ha undersökt Smede-
rup-fyndet tror jag att det kan vara tillverkat på
ett lite annorlunda sätt, som ett s.k. krympkärl.
Min rekonstruktion av tillverkningsprocessen är
att man huggit bort splintveden, urholkat stock-
en och gjort rännan när stocken var färsk. Det
som styrker min bedömning att splinten avlägs-
nats är att profileringen överst på kärlet står ut i
relief. Om denna rekonstruktion stämmer har
man inte använt sig av eld för att urholka denna
stam.Värmen skulle nämligen ha torkat ut virket
tidigare än önskat. En eventuell botten kan där-
emot ha tillverkats av ett torrt trästycke med lig-
gande årsringar.Den torra bottenskivan har pres-
sats in i spåret från bottenhållet, eftersom kärlet
ärkoniskt.När sedanholkentorkathardenkrympt
och kärlet har tätat sig själv. Om botten gjordes
lite för stor kan det ha uppstått sprickanvisningar
i holkens längdriktning under torkning. För att
motverka dessa har urtagen i nederkanten gjorts.
Passbitarnas fiskbensmönster på insidan kan vara
gjort för att ge en större kontaktyta vid limning-
en. SammaH-formade typ av passbit har använts
på en stockbåt från bronsåldern som påträffats i
Storbritannien (McGrail&Denford1982, s. 39ff).
Snarlika passbitar i form av dubbla laxstjärtar är
vanligare, men har samma funktion. På engelska
heter de dovetail keys eller butterfly cramps. Sådana
användes tidigt i Egypten, t.ex. för att samman-
foga borden på båtar från den tolfte dynastin,
1911–1775 f. Kr., samt av egyptiskamöbelsnicka-
re (Killen 1994, s. 15;Mercer 2000, s. 261 f). Lik-
nande passbitar har dokumenterats på europeis-

ka möbler från medeltiden fram till 1800-talet
(Mercer 2000, s. 261 f).
I Storbritannien har flera krympkärl av olika

storlek och utseende påträffats. Flertalet är till-
verkade av al. De äldsta kärlman påträffat som är
sammansatta av flera delar är från äldre brons-
åldern. Under sena bronsåldern utvecklas bott-
nens fastsättning till att bestå av ett spår i kärl-
väggen, som på Smederupsholken. Enligt Ear-
woods (1993, s. 54, 57, 145, 161) överensstämmer
detta sätt att fästa botten närmast med det hos
laggkärl. Vidare, menar hon, kan denna metod
att fästa bottenplattan först ha använts på lagg-
kärl och sedan överförts även till kärl som består
av en holk med botten. Earwoods tar dock inte
upp en ganska väsentlig skillnad mellan krymp-
och laggkärl. I ett krympkärl görs behållaren av
en färsk holk och en torkad botten. Vid tillverk-
ning av ett laggkärl ska stavarna som ska bilda
kärlet vara väl torkade och botten likaså. Fynd av
ofullbordade krympkärl frånEuropa, främstBrit-
tiska öarna, ger god inblick i tillverkningspro-
cessen. I italienska Fiavé har man påträffat ofär-
diga kärl där tillverkaren påbörjat urholkning i
bäggeändarna.Verktygsspårentyckshärvaraåstad-
komna med yxa. De kärl som påträffats på Brit-
tiska öarna har däremot verktygsspår som troli-
gen härstammar från skölpar och stämjärn.Verk-
tygsspåren är långa och smala och riktningen är
uppåt eller neråt i holken. Därtill påminner flera
kärl från Brittiska öarna starkt om Smederups-
kärlet med sina två uppåtstående handtag (Ear-
wood 1993, s. 58 ff). Vid jämförelse med Sme-
derupskärlet och övriga holkbrunnar börman ha
i åtanke att de flesta krympkärl som påträffats är
betydligt mindre. Ytterligare delar av krympkärl
har påträffats vid utgrävningar av forntida vägar
över irländska mossar. Kärl frånMountdillon på
Irland var ca 30 cmhöga och hade en diameter på
ca 30 cm.De är tillverkade av al och ask. Tillverk-
ningsspår visar att man använt sig av bl.a. smala
stämjärn och skölpar. Kärlfragmenten påträf-
fades under vägplankorna, som dendrokronolo-
giskt daterats till ca 150 f.Kr., och har deponerats
där vid vägens tillkomst (Raftery 1996, s. 263 ff).
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Medeltida holkbrunnar
I Lund harman påträffat över 20 ekholkbrunnar
från medeltiden. De tillhör inte den äldsta typen
av brunnar utan dateras främst till 11/12/1300-
talen (Lindh 1977, s. 11). Fyra har bevarats och
varit tillgängliga för undersökning. Förutom ett
dokumenterat men ej bevarat undantag har man
framställt dessa medeltida holkbrunnar på ett
annat sätt än de förhistoriska (Lindh 1977 s. 11).
Det vanligaste tillverkningssättet har under me-
deltiden varit sompå en bevarad holkbrunn, KM
13762, att man:

1: fällt trädet och kapat upp en lämplig längd.
2: avlägsnat bark och splintved. Det finns synli-
ga huggspår på utsidan av holken från en yxa
med en minsta eggbredd på 10 cm.

3: klyvt stocken med hjälp av kilar.
4: urholkat de bägge halvorna var för sig vilket
medförde attman lättare kunde hålla en jämn
väggtjocklek, 1–3cm,på respektivehalva.Dock
kan man se att de bägge halvorna har något
varierande väggtjocklek där de möts i skar-
ven. De verktyg som kan ha använts vid ur-
holkningen är huggyxa, någon formav skålad
tväryxa och skave.

5: borrat hål med navare nära kanterna på de
bägge halvorna för att kunna fästa ihop dem
med vidjor, rep eller dylikt.

De holkbrunnar som är bevarade samt de som
finns dokumenterademed foton och ritningar är
kluvnamed hjälp av kilar.Man har låtit klyvning-
en följa fiberriktningen (fig. 6). Klyvningen kan
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Fig. 5. Holkbrunnar i Sydskandinavien som nämns i texten samt i tabell 1. —Tree-trunk well fittings from
South Scandinavia, mentioned in the text and in table 1. Black = prehistoric, black & white =Medieval,
white = 18th/19th century.
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inte ha gjorts med såg. Man har också hittat hol-
kar som blivit kluvna i fler än två bitar (fig 6),
samtnågramed tillhuggna trälister somtäckt skar-
varna (Lindh 1977, s. 11). På deholkar sombestår
av mer än två sektorer kan man se att tillverkar-

na klyvt styckena efter principen att halvera vid
varje klyvning. Frångårman denna princip är det
risk att klyvningenmisslyckas. Förutom att klyv-
ningen underlättade urholkningsarbetet minska-
de den även risken för torrsprickor. En av de be-
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Plats Antal Träslag Fynd Datering Referens

Vadum Enge, 1 ? Halv hjort- Förhist. Brandorff 1931,
Jylland hornsyxa s. 194

Kirkesø by, Fyn 1 Ek Bronser: Per. V Nordman 1920, 
mejsel, spjutspets, s. 76 ff
delar av 2 svärd

Berlin-Lichterfelde, 2 Ek Keramik Y. brå Müller 1964, s. 19 ff
Tyskland

Panighina, Forlì, 1 ? Keramik Brå Nordman 1920 s. 85; 
Italien Erixon 1930, s. 185

St. Moritz, Schweiz 2 Lärk Bronser: dolk, 1000–800 f. Kr. Nordman 1920, s. 84;
delar av 1 svärd Erixon 1930, s. 185; 

Hauglid 1980, s. 32

Budsene, Møn 1 Al Djurben + bronser Per. V Nordman 1920, s. 63 ff

Smederup mose, 
Jylland 1 Al Skärvor av ca 15 krukor Per. VI Jensen 1997, s. 1555

Gualöv, Skåne 1 Al - Ca 600 cal BC
Devon, England 1 ? - Brå E-post B. Coles 2005; 

E-post R. Brunning 2005

Hebelstrup, Jylland 1 ? Keramik Jäå Brandorff 1931, s. 194
Wijster, Holland 1 Ek - I en by daterad van Es 1967, s. 100 f

150–425 e.Kr.

Hoya, Hannover, 2 Ek - 400–550 e.Kr. Erixon 1930, s. 186
Tyskland

Flögelner, Tyskland Flera Ek - 100–600 e.Kr. Zimmermann 1992, 
s. 278 ff

Ipswich, England 1 ? - Ca 670 e.Kr. Insley 2000, s. 477

Kolding, Jylland Flera Ek Medeltiden Brandorff 1931, s. 189 ff

Viby, Århus, Jylland 1 Ek - Ca 1212 e.Kr. Skov 2002, s. 23 ff

Stege, Møn ? ? - ? Erixon 1930, s. 185 ff;
Hinsch 1957, s. 326 ff

Västerås ? ? - ? Erixon 1930, s. 185 ff;
Hinsch 1957 s. 326 ff

Hedeby, Schleswig ? ? - ? Hinsch 1957, s. 326

Västersjömossen 1 ? - Sentida Erixon 1930, s. 187
Östergötland

Refshale, Jylland 1 Ek - Sentida Kristensen 1905, s. 7

Hörröd, Skåne 2 Ek - Sentida

Tabell 1. Holkbrunnar i Sydskandinavien och några från övriga Europa. Förutom dessa brunnar har Felix Bier-
mann (2001, s. 218 ff) sammanställt 127 brunnskonstruktioner i östra Tyskland och Polen från tidsperioden
600–1100 e.Kr. Totalt nämner han sju holkar. —Tree-trunk wells in South Scandinavia and some from the rest
of Europe.
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varade holkarna uppvisar tydliga eldspår invän -
digt. På grund av förkolningen är ena ändens kant
väldigt tunn, som på Gualövs hol ken. Detta ex emp -
lar har en grenrest som är kraf tigt rutten. Det kan
bero på att man valt en stam som börjat ruttna
inifrån, för att underlätta ur holkningen. I detta
fall har troligen eldningen utförts efter att de två
halvorna blivit urholkade, i syfte att göra brun-
nen motståndskraftigare mot vatten. Detta styrks
av att man invändigt kan se flera huggspår som är
sotsvarta efter att ha ut satts för eld.
Stora grova ekar har nog alltid varit högt vär -

derade, och i de svenska landskapslagarna finns
bestämmelser om olovlig fällning, skadegörelse på
trä och stöld av ekollon. Straffen kunde vara sto -
ra även vid skadegörelse: »Avbarkar någon ol -
lon träd på allmänning och blir tagen på bar gär-
ning, må den som tager honom saklöst taga ifrån
honom yxa och kläder och allt han har med sig
och själv hava. Råkar han slå honom något slag,
vare det saklöst» (Hjelmqvist & von Hofsten 1966,
s. 201 f). Att, som i fallet med KM 13762 från
Lund, urholka en ekstam med en dia meter på en
meter och en längd på tre meter kan alltså tyckas
vara slöseri när det har funnits enk lare och re -
surs snålare alternativ. En förklaring kan vara att
de stockar som valts ut till brunns holkar har va-
rit av en sämre kvalitet och därmed olämpliga till

hus- och skeppsbyggeri. De bevarade holkarna
stöder denna tanke. Tre har kraf tigt vriden fi ber -
riktning vilket gjort dessa stockar direkt olämp liga
till bord- och planktillverkning. Vid rekonstruk-
tion av fornborgen vid Eketorp på Öland fann
man att den typ av ek som lämpar sig bäst för
klyvning till byggnadstimmer är grov och rak -
vuxen med hög stam och liten krona. Man drog
slutsatsen att en orsak till att man under me -
deltiden successivt övergav klyvningstek nik en,
och började använda såg i stället var svårig heten
att få tag på virke med raka fibrer (Edgren &
Sjöholm 1994, s. 35 f). Den fjärde lundaholken
har mindre vriden fiberriktning än de övriga,
men i stället en större knagg som indikerar att
kärnan varit rutten redan vid fällningstidpunk-
ten. Innan man fällt trädet är det svårt att avgöra
om kärnan är rutten och hurdan trädets fiberrikt-
ning är. Därmed blir det än mera troligt att hant -
verkarna gjorde det bästa av situationen om ett
fällt träd inte dög till avsett ändamål. Den som
fällt en ek av sämre kvalitet än önskat har haft
möjlighet att låta den ligga i flera månader innan
han gjort vid den. Eken är nämligen motstånds-
kraftig mot både svamp och insektsangrepp, och
låter man barken sitta kvar dröjer det väldigt
länge innan kärnvirket torkar. Sänker man ner
stocken i vatten får man ännu längre tid på sig.
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Fig. 6. Till vänster krympkärlet från
den jylländska Smederupsbrunnen.
Illustration Holger Schmidt. Till
höger en medeltida holk från Lund
(KM 35367, fritt efter Blomquist
1935, s. 175). 
—Left, a slotted-base container from
Smederup in Jutland. Right, a
Medieval well fitting from Lund.
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Denna typ av medeltida holkbrunnar i stadsmiljö
är inte unika för Lund. Som exempel kan nämnas
att typen också påträffats i danska Kolding (Bran-
dorff 1931).

Sentida holkbrunnar
Vid Äsphult i Skåne, ca 40 km väster om Gualöv
med sin bronsåldersbrunn, ska det ha funnits en
holkbrunn som kallades »Holken» (N. Jönsson
1965, s. 25). Ordet holk var ganska vanligt för
enklare brunnar i Götaland (Erixon 1930, s. 187).
I Hörröd ca 45 km nordväst om Gualöv finns
fortfarande två holkbrunnar av ek som håller vat -
ten. De är registrerade som fornlämning 39 i Fars-
torps socken. Eftersom en av holkarna de for me -
rats av omliggande stenpackning fick jag möj-
lighet att restaurera och dokumentera dessa hol -
kar (Melin 2005). I samband med detta date-
rades holkarna dendrokronologiskt. Då provet
från holk 2 innehöll splintved kunde fällnings -
året beräknas till 1847±7. Holk 1 är samtida eller
kan vara fälld så tidigt som i slutet av 1700-talet
(Linderson 2005).
Lokalbefolkningen är stolt över sina numera

ovanliga brunnar och vet hur de använts. Sven
Jönsson är född 1915 och flyttade till Hörröd 1922.
Då användes holkarna fortfarande till att skölja
tvätt i efter att den kokats i tvättgryta. Detta bruk
upphörde efter att en bonde låtit sina kor beta vid
holkarna. Djuren både drack ur holkarna och

träckade i dem (S. Jönsson, muntl. uppg. 2005).
Ebba Jönsson, som bott i Hörröd sedan 1949,
berättade att man brukat skrubba holkarna in -
vändigt innan tvätten sköljdes. Detta förklarar
varför jag inte kunde se några tillverkningsspår
på holkarna. Ebba sade också att man använt hol -
karna så sent som på 1950-talet till att tvätta jute -
säckar som innehållit gödsel (E. Jönsson, muntl.
uppg. 2005). Karl-Gustav Engkvist (muntl. uppg.
2005) berättade om en holkbrunn som funnits i
Bjärnum några mil ifrån Hörröd. Han rensade den
på 1960-talet och fann då rester av ekholken en
bit under ytan. Orsaken till Engkvists intresse
var att hans morfar, som var född 1884, berättat
att man förr använde den till att skölja tvätt i och
att den kallades »holken». Brunnarnas grunda djup
och sagesmännens uppgifter tyder på att brun -
nar na anlagts just i syfte att skölja tvätt. Hur van-
ligt det har varit med grunda sköljbrunnar har jag
inte kunnat kontrollera och inte heller om de kan
kopplas till en avgränsad tidsperiod. 
Holk 1 i Hörröd är ellipsformad med de unge-

färliga toppyttermåtten 115 x 87 cm och botten -
yttermåtten 137 x 92 cm. Väggtjockleken varie-
rar från 3–10 cm, om man bortser från de vittrade
kanterna i mötet mellan luft och vatten, som på
vissa ställen är tunnare. Djupet på holken är 35
cm runt om. Kring holken finns en packning av
stenar, främst med en diameter under 10 cm.
Holken har sannolikt barkats och eventuellt har
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Fig. 7. En av de båda holkbrunnarna i
Hörröd. Foto förf. —A tree-trunk well
at Hörröd.
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man även avlägsnat vitveden innan den sänktes
ner. Några större knagghål på holken indikerar
att stammen kan ha haft kärnröta innan den fäll -
des. I anslutning till holken påträffades ett av -
loppsrör som består av en ca 3,5 m lång urborrad
furu/granstam. Dess diameter är ca 20 cm och
tjockleken på rörets väggar är ca 7 cm. Närmast
holken är rörets överdel borta men efter en
halvmeter finns översidan bevarad. När röret
blivit igensatt har man gjort ett enklare dike som
leder bort vattnet. Borrade rör har förekommit i
Sverige sedan medeltiden vilket gör att de är
svåra att datera (Erixon 1930, s. 216). Troligen
har denna holk ursprungligen varit i ett stycke
som holk 2, men på grund av trycket från den
omgivande stenpackningen har den gått sönder.
Holk 2 i Hörröd har vid ytan invändiga dia-

metern 78 x 73 cm och utvändigt 87 x 93 cm (fig.
7). Djupet är 54–57 cm. Holken är i ett stycke och
väggtjockleken uppemot 12 cm. Bottenkanten är
inte heller på denna holk spetsad utan helt flat.
Till skillnad mot holk 1 uppvisar inte holk 2 någ ra
spår efter grenar eller knaggar. Fiberriktningen
är dessutom aningen mindre vriden. Ovan mark
undersöktes ytan närmast holken. Inga spår efter
vare sig överbyggnad eller ränna kunde påvisas.
Däremot låg det en furubräda intill holken.

Diskussion
Angående träbearbetningsteknikerna och mate-
rialvalen framstår skillnaderna som stora vid en
jämförelse mellan bronsåldersholken från Gua -
löv och de medeltida från Lund. Däremot är
Gualövsbrunnen ganska lik de sentida Hörröds-
brunnarna. De förhistoriska brunnar som påträf-
fats är i allmänhet urholkade utan att stocken
först klyvts och kan vara utförda i olika träslag.
Höjden är sällan över en meter på denna typ. De
medeltida som påträffats i stadsmiljö är i allmän-
het tillverkade i ek, har en större höjd (upp till ca
tre meter) samt är kluvna innan urholkningen
skett. Min slutsats är att det inte märks någon
kontinuitet mellan dessa tiders olika holkbrun-
nar. Jag anser snarare att holkbrunnen är en så -
dan självklar uppfinning att den kan ha gjorts
flera gånger på olika platser. Möjligen kan de sto-
ra medeltida ekholkbrunnarna placeras i en egen
kategori som är tids- och rumsbegränsad.
Flera av de forntida holkbrunnar som finns

beskrivna i litteraturen har innehållit depåer av
brons eller keramik. Det antyder ett samband
mellan holkbrunn och offerbruk. Men brunnen
från Gualöv innehöll ingetdera och bedömdes
därför i ett första skede som sentida och därmed
ointressant. Man kan bara spekulera i om fler och
i så fall hur många »fyndtomma» holkbrunnar
som har hittats genom åren. Arkeologer väntar
sig oftast inte att hitta välbevarat trä och när det
sker betraktas materialet ofta som sentida om
man inte direkt överbevisas av fyndomständig -
heterna. Så skrev Schovsbo, »Således er hele
vogne fra dansk jernealder ikke bevaret, fordi
man på fundstederne regnede dem for recente»
(1987, s. 41).
I sökandet efter holkbrunnar i litteraturen har

jag stött på flera brunnar i knuttimrings- och
skif tesverksteknik. Många av dessa har enligt
min åsikt blivit bristfälligt dokumenterade. Vis-
sa är endast dokumenterade med dåliga foton,
andra med bristfälliga ritningar som inte säger
något, eftersom de som gjort ritningarna inte
varit be kanta vare sig med trä som material eller
de an vända bearbetningsteknikerna. Det finns
även exempel på knuttimrade brunnar som blivit
av färdade som sentida enbart för att man ansett
att knuttimring skulle vara en sentida teknik. Det
är helt felaktigt. Ett annat problem är att ändrade
markförhållanden accelererar nedbrytningen av
trä i kulturlager. Som exempel misstänker Kultu -
rens arkeologer att nedbrytningstakten för orga -
niskt material generellt ökat i Lunds medeltida
kulturlager under de sista 50 åren. Lokalt kanman
studera det när arkeologiska schakt grävts under
2000-talet i anslutning till ytor som gräv des ut
och dokumenterades på 1950-talet. Drä nering och
anläggandet av moderna källare kan vara orsaker
(muntl. uppg., Conny Johansson-Herven).
När man nu inte förväntar sig att hitta välbe-

varat trä avsätts inte heller några pengar till kon-
servering av dylikt. Detta leder till att om man
mot förmodan påträffar unika träkonstruktions-
detaljer så är risken stor att de inte bevaras och
ofta inte ens dokumenteras på ett meningsfullt
sätt. Ett undantag finns dock. Eftersom intresset
för forntida båt- och fartygskonstruktioner är
stort så har återanvända bordplank etc. betydligt
större chans att bli konserverade än konstruk-
tionsdetaljer från t.ex. byggnader och brunnar.
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Ytterligare ett exempel på förlorad kunskap
är den medeltida knuttimrade kyrkan i Södra
Råda som brann ner. Den var en av Sveriges mest
avfotograferade kyrkor vad gällde dess interiör,
men trots det saknar vi detaljkunskap exempelvis
om hur takstolarna var konstruerade och hur de
var bearbetade. Nu har man i detta avseende insett
vad man förlorat och framdeles riskerar att förlo-
ra. Därför har ett projekt inletts som går ut på att
dokumentera kvarvarande medeltida träkyr kor ur
ett byggnadstekniskt perspektiv. Listan med ex -
empel på unik och vardagsnära information som
gått förlorad kan göras lång. Om vi vill öka vår
kunskap om forntida träbearbetningstekniker är
det nödvändigt att inte avfärda trä som sentida
utan säker datering. Och finns det inte resurser för
konservering bör man dokumentera åtminstone
bearbetningsspår, dimensioner och trä slag.
Vedanalytikernas stora materialkännedom

skulle kunna användas betydligt mera. Om de får
undersöka träfynd in situ, i stället för att få ta
emot små avsågade bitar med posten, kan de till -
föra mycken kunskap om forntida skogsbruk,
förändringar i trädens närmiljö och vad de kan ha
berott på. Detta skulle kunna utgöra ett bra kom-
plement till pollen- och makrofossilanalyser. Dess-
utom finns det aktiva hantverkare som arbetar
med eggverktyg på traditionellt vis och där för är
väl lämpade att läsa redskapsspår. Det finns flera
exempel på att sågade ytor feltolkats som bilade
och bilade ytor som hyvlade o.s.v. Dylika fel-
tolkningar går att korrigera i de fall där materia -
let blivit väl fotodokumenterat alternativt kon-
serverat, men många gånger är anteckningar allt
som finns kvar. I länder med många våtmarks-
arkeologiska undersökningar förväntar man sig
att hitta välbevarat trämaterial. Där ser kollegor-
na inte träkonstruktioner som något man tar ett
foto av och sedan, i bästa fall, sågar av en bit för
att göra en dendrokronologisk datering. De ser
träföremål som lika betydelsefulla som keramik
och flinta. Jag avslutar detta bidrag med ett citat
av John Coles (1982, s. 6) som är minst lika ak -
tuellt nu som när det skrevs. »The study of wood -
working technologies will at the very very least
open one window upon the darkened structure
of early societies, and the archaeologist who neg-
lects such an obvious source of illumination must
be prepared to operate in unnecessary gloom».

Nya framsteg med arkeologiskt trä
Som ett gott nyligt exempel kan nämnas utgräv -
ningar av Riksantikvarieämbetet UV Väst påÄlv -
ängen vid Grönån nära Lödöse, där stora mäng -
der trä påträffats, dokumenterats och konserve-
rats. Bland annat fann man ett hjul från 300-talet
(se Raä:s webbsajt). UV Syd har likaledes ökat
kunskapen om förhistoriskt trä med en under-
sökning 2010 vid Lindängelund utanför Malmö.
Träfynd därifrån daterar sig från neolitikum till
järnålder (se Raä:s webbsajt). Fynden från Lind -
ängelund kommer att analyseras tvärvetenskap -
ligt: själv kommer jag att undersöka trä fynden vad
gäller bearbetningsteknikerna.
Inom Södra Rådaprojektet har jag tolkat me -

deltida verktygsspår och försökt koppla dem till
samtida verktyg i museisamlingar (Melin 2008).
En liknande undersökning av verktygsspår på än -
nu stående byggnader från 17/1800-talen i Skåne
har gett ny kunskap om svårigheterna med att
tolka huggspårens utseende alltför bokstavligt
(Melin 2009). Hantverkslaboratoriet vid Göte-
borgs universitet har föreslagit ett spännande
projekt med syftet att undersöka tvärveten skap -
liga metoder för registrering och tolkning av
verktygsspår på stående byggnader. Blir detta
projekt av kommer resultaten även att vara till
nytta för tolkningen och registreringen av verk-
tygsspår på arkeologiskt källmaterial.
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Summary

Wells fitted with hollowed tree trunks have a
long history. In this paper three wells from differ-
ent sites and periods in Scania, Sweden, are de -
scribed from a technological point of view, pre-
senting the choice of material, tools and manu-
facturing techniques. In their chronological and
cultural context, they are compared with similar
wells around South Scandinavia. 
One well was found near the village of Gua -

löv in north-east Scania during contract excava-
tions for the E22 highway in 2002. The Gualöv
well fitting is well preserved and dates from the
Late Bronze Age, c. 600 cal BC. It was possible to
read the toolmarks and reconstruct how it was
made. This offers an insight into a craftsman’s
choice of material, tools and techniques 2600
years ago.
Then we move on to the Medieval town of

Lund where large hollowed tree-trunk wells are
quite common. The author has documented tool -
marks on four specimens and reconstructs the
making of these well fittings too.
The last group of Scanian wells discussed in

this paper date from the 18th or 19th century and 

are found in the village of Hörröd in northern
Scania. These wells, still holding water, have
been documented and restored by the author. 
The Gualöv well fitting was made from an

alder trunk, without cleaving, as are other coeval
wells. The studied Medieval well fittings were
made from large oaks that were cleaved and then
hollowed out. The preserved examples suggests
that trees not suitable for house or boat building
were used. The late tree-trunk wells from Hörröd
were probably made in a similar way as the Bron -
ze Age example from Gualöv. They were also made
in one piece, but from oak. The conclusion is that
there is no evident continuity in the manufactur-
ing techniques. To hollow out a tree trunk, par-
ticularly one with rot at the core, is a highly self-
evident invention that was probably made re -
peat edly in various places. The methods were
adopted to the materials and tools at hand.
The paper closes with a discussion of the im -

portance of letting people who have knowledge
about wood and woodworking techniques docu-
ment rare finds like these, as they carry unique
and valuable information. 
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