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Sammanfattande resultat
Studien visar att miljön på nuvarande plats för Kronholmskoggen inte är lämplig för fortsatt
in situ bevarande av det medeltida vraket. De biosensorer som placerades på platsen för 25 år
påvisar närvaro av både rötsvampar och bakterier som mycket aktivt bryter ner träet.
Processen går fortast i fören av vraket och lite långsammare midskepps och i aktern.
Nedbrytningen är relaterat till deponeringsdjup i förhållande till grundvattennivå och
tjockleken av ovanliggande sandlager. I fören är lagret endast 40 cm, medan det midskepps är
1.5 m. Trots det tjocka sandlagret midskepps diffunderar syre ner till träkonstruktionen och
djupa rötter från växter infiltrerar ytan i det mjuka och ömtåliga trämaterialet.
Undersökningen av olika skeppsdelar visar att den ursprungliga ytan till stor del har ruttnat
bort, men att friskt trämaterial fortfarande är kvar in de inre delarna av både plankar, spant
och köl. Detta är positivt för ett framtidigt omhändertagande av vraket.
Under de senaste 25 år har platsen inte varit syrefri och vattendränkt, - vilket är ett krav för att
kunna bevara denna typ av kulturarv in situ. Om vraket ska finnas kvar för framtida
generationer rekommenderas därför starkt en åtgärdsplan för vrakets fortsatte
omhändertagande och bevarande.
Biosensorer har visat sig vara en utmärkt långsiktig övervakningsmetod vid in situ bevarande.

Bakgrund och syfte med projektet
År 1995 upptäcktes ett lämningarna av en kogg från 1200-talet i samband med schaktning för
en ny vattendamm på Kronholmens golfbana, Gotland (Rönnby and Zerpe 1995). Fyndet
gjordes på insidan av en före detta ö i vad som bör varit ett skyddat sund, lämpligt för
ankring. Området är rikt på arkeologiska lämningar från både yngre järnålder och medeltid
och uppvisar verksamhet kopplat till sjöfart och handel (Rönnby 1996, Carlsson 2011).
Trots ett stort arkeologiskt intresse för det unika skeppsvraket fanns det inga ekonomiska
möjligheter för att gräva ut och konservera fyndet. Efter en arkeologisk förundersökning, då
också den av grävskopan frilagda förstäven sågades av och åter-deponerades, täcktes vraket
igen med ca 40 cm lera och sand i ett försök att skydda och bevara träet för framtidig
forskning och konservering. I provschakten placerades även fyra friska träprover
(biosensorer) intill skrovet för att kunna registrera framtida biologiska nedbrytningsprocesser.
I 2003 utvidgades dammen och en sandhög på ytterligare ca. 1,3 m deponerades ovanpå
fyndplatsen (Zerpe, 2003).
I 2020 återvände vi till platsen för att ta upp biosensorerna för analys (Fig. 1a, b, c). Hur
nedbrutna dessa var berodde då helt på hur miljön vid vraket hade varit under de senaste 25
år. Ju mer vattendränkt och syrefri omgivning – ju mindre svamp och bakterieangrepp har skett,
och desto mer skyddande har miljön varit. Angreppen i biosensorerna avspeglar därför de
processer som pågår på olika ställen på skeppsvraket. Idag vet man generellt mycket lite om
effekten av in situ bevarande och de åtgärder som appliceras. Fungerar de eller inte? I fallet
Kronholmsvraket kommer vi här att få svar.
Syftet och mål
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Syftet med projektet var att undersöka hur skyddad från nedbrytning Kronholmskoggen är på
sin nuvarande plats, och göra en bedömning om platsen är lämplig för långtidsdeponering av
detta unika medeltida fynd. Detta har främst gjorts genom att undersöka vilken nedbrytning
som biosensorerna har utsatts för under 25 års exponering i Kronholmskoggens in situ miljö.
Är biosensorerna allvarligt angripna av rötsvampar och bakterier, då bör även själva vraket ha
utsatts för liknande nedbrytning sedan förundersökningen och övertäckningarna i 1995 och
2003. In situ bevarandet på denna plats måste då anses vara högst olämpligt. Även träprover
från konstruktionen har studerats för att få en inblick i nuvarande kondition för skeppsdelarna.
Förutom frågan om in situ bevarande på denna plats är lämplig vill vi också genom studien
utvärdera om utläggning av biosensorer som övervakningsmetod vid in situ långtidsdeponi av
arkeologiska träkonstruktioner kan rekommenderas.

Figur 1a. Arkeologisk inventering av platsen
innan upptagning av biosensorer 2020.
Arkeolog Johan Rönnby och journalist
diskuterar situationen vid fören av båten.

Figur 1b, 1c. Upptagning av biosensor 1 vid fören (1b), och
biosensor 2 midskepps (1c); se pilar.

Kortfattad teori- och metoddiskussion
Teori
Trä ruttnar som en del av naturens kretslopp. Nedbrytningen sker snabbt i markytan där
syrehalten är hög, medan trämaterial som befinner sig långt ner i marken kan vara mycket
välbevarad. Nedbrytningsprocessen är främst av mikrobiell karaktär där specialiserade
vednedbrytande svampar och bakterier omvandlar träets beståndsdelar (cellulosa,
hemicellulosa och lignin) under frisättning av CO2, vatten och mineraler. I markytan, under
syrerika förhållanden, angriper aggressiva vit- och brunrötsvampar träet som på mindre än 10
år då kan förmultna helt.
Längre ner i marken, där jorden är mättad med vatten, övergår miljön till att bli mer och mer
syrefattig, och när miljön är extremt syrefattig och även anaerob finns endast specialiserade
bakterier kvar som kan bryta ner trämaterialet (Björdal 2012). Angrepp av dessa så-kallade
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erosionsbakterier är vanligt förekommande i arkeologiskt trämaterial som grävs fram.
Nedbrytningstakten är dock extrem långsam och den biokemiska nedbrytningen inte
fullständig. Det betyder att arkeologiskt trä under rätta förhållanden kan finnas kvar i flera
tusen år. Utgångspunkten för en skyddande miljö är att den är stabil, syrefri och vattendränkt.
Ifall balansen ändras, exempelvis vid dränering av våtmark där syretillförseln ökas, blir
aggressiva rötsvampar aktiva och börjar att bryta ner trä i snabb takt.
Vid arkeologiska utgrävningar omhändertas vanligtvis alla föremål och artefakter, medan
större träkonstruktioner som vägar, broar, pålar och huskonstruktionsvirke istället ofta täcks
igen och lämnas kvar på fyndplatsen. Tanken är att utgrävda platserna ska återgå till en
naturlig stabil och skyddande miljö (vattendränkt och syrefattig), även om detta är långt ifrån
säkert. Behovet för att förstå olika typer av bevarandemiljöer och även kunna följa eventuella
förändringar över tid är därför stort. Men exemplen på övervakning och långtidsevalueringar
är få.
Metod
I oktober månad 2020 genomfördes en arkeologisk utgrävning under en vecka (arkeologisk
rapport bilaga 1), där fyra biosensorer och sex arkeologiska träprover togs upp. Provernas
position i marken och i relation till dammens omgivande vattennivå vid utgrävningstillfället
dokumenterades (se figur 2, samt bilaga 1).
I laboratoriet undersöktes biosensorerna och de arkeologiska träproverna (Fig. 3 a, b). Först
genomfördes ett nål-test som visade träets mjukhet. Härefter gjordes noggranna
laboratorieundersökningar av trämaterialet och de mikrobiella angreppen. Tunna snitt uttogs
med 0,5 cm mellanrum från ytan och in i träet (Björdal and Elam 2021). Observationer
genomfördes i både ljusmikroskop (LM) och elektronmikroskop (SEM). Aktuella rötsvampar
och bakterier identifierades och deras angreppsgrad samt angreppsdjup dokumenterades.

Figur 2. Illustration som visar längdprofil av Kronholmskoggen, samt position av biosensor 1 – 4 (BS 1-4) och
arkeologiska träprover 1 – 6 (A 1-6) i de tre schackten. Vi ser även nivå för utgrävningen år 1995 (2) och det
tjocka sandlagret som tillkom i 2003 – 8 år efter förundersökningen (1), samt vrakets köl (3).
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Figur 3 a: Närbild av de fyra biosensorer efter
upptagning. Nylonsnöre i alla utom biosensor nr. 1
där träet har ruttnat så mycket att snöret har lossnat.
Vid foto är alla delvis uttagna av sin plastpåse.

Figur 3 b: Arkeologisk träprov nr. 1 är sågat från
fören. Notera hur murken och missfärgat ytan är och
hur rötter söker sig till detta mjuka fuktiga lager.
Träet är friskt längre in.

Projektets huvudsakliga resultat och effekter
Undersökningarna visar att biosensorana har angripits av både rötsvampar och bakterier.
Angreppen är kraftiga och sprider sig igenom de 2,5 cm tjocka furustavarna. De är mest
intensive i träytan som har direkt kontakt med den omgivande jord och avtar gradvist inåt i
träet. De mest allvarliga angreppen sker i fören av vraket (schack nr. 1, biosensor 1) där det
finns angrepp av brunröta - en svamptyp som kan förmultna ek och furu på väldig kort tid
(Rapp, Brischke et al. 2007). Analyser av det arkeologiska materialet (furu och ek) från
samma område visar att även vrakdelarna är angripna av brunröta. Dessa angrepp är ett stort
hot för vrakets fortsatta bevarande. Orsaken till de kraftiga angreppen just här kan knytas till
det tunna lager av sand (max 40 cm) som skyddar vrakdelarna i fören. Även horisontellt har
det funnits väldig lite skydd eftersom förens avslutning pekar rakt ut mot dammens öppna och
ständigt fuktiga miljö. De dåliga bevaringsförhållandena på detta ställe är också utan tvekan
ett resultat av att hela detta område frilades av grävskopan vid upptäckten 1995, då hela
förpartiet lyftes uppåt (se skiss figur 2).
Midskepps och akterut är bevaringsförhållanden aningen bättre (enligt resultat från biosensor
2, 3 och 4). Brunröta-angrepp hade inte utvecklats, men istället var soft rot-angrepp (SR)
dominerande. Dessa är aggressiva, men nedbrytningstakten är generellt långsammare än vid
brunrötaangrepp. Det fanns endast sporadiska bakterieangrepp, och då främst av typ
tunnlande bakterier (TB).
Analys av det arkeologiska materialet i schakt 2 visade en dominans av SR och erosions
bakterieangrepp (EB). Förekomsten av EB angrepp visar att miljön någon gång under de
senaste 700 år har varit vattendränkt och syrefri. Men en sådan skyddande miljö har inte
funnits under de senaste 25 år.
De olika typer av mikrobiella angrepp som fanns i båda biosensorer och arkeologiska
träprover visas i Fig. 4a - d.
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Fig. 4a. Brunröta.
Exempel från
Biosensor 1

Fig. 4c. Soft rot.
Exempel från
Biosensor 3

Fig. 4b. Erosion
bakterier.
Exempel från
arkeologisk prov nr. 2

Fig. 4d. Tunnlande
bakterier
Exempel från
Biosensor 1

Den aningen mer skyddande miljö som finns midskepps kan knytas till ett djupare
exponeringsläge i marken och en tilltäckning med 1,5 m sand. Enligt uppmätt vattennivå i
dammen vid utgrävningstillfället, borde träet befinna sig 0,5 m under vattenytan och i teorin
vara vattendränkt. Men inga av de tre schakten eller miljön runt träet var vattendränkt. Jorden
var endast fuktig. Detta kan bero på att den horisontella transport av vatten från dammen in
till vraket är fysiskt begränsat på grund av ler-packning på dammens botten och sidor, eller att
den växtlighet som finns på platsen suger upp vattnet med sina djupa rötter. Dessa rötter
koloniserar även trämaterialets mjuka och nerbrutna delar på 1,5 m djup (se fig. 3b).
Att miljön har varit relativ syrerik under de senaste 25 år kan konkluderas utifrån de
dominerande angreppen av SR och TB som fanns i biosensorerna. Dessa mikroorganismer
behöver syre för att bryta ner trä. Om miljön vid Kronholmkoggen istället hade varit stabil,
vattendränkt och syrefri - vilket är definitionen på en skyddande miljö för det arkeologiska
kulturarvet av trä - hade angrepp av erosionsbakterier dominerat i alla biosensorerna.
Eftersom det inte är fallet, är slutsatsen att Kronholmskoggens fyndplats är destruktiv för
vrakets fortsatte bevarande.
Resultaten av undersökningen ger ny information om Kronholmskoggens fyndplats. Vraket
har efter upptäckten 1995, lämnats in situ under 25 år med förhoppningen om att vrakdelarna
är fysisk skyddade och tillgänglig för framtida undersökningar. Vår analys indikerar tydligt
att så inte är fallet. Det står istället klart att vraket bryts ner av rötsvampar och bakterier
snabbare än förväntat, och att miljön på platsen inte är lämplig för fortsatt in situ bevarande
av det medeltida vraket. Utifrån vår analys rekommenderar vi därför starkt en åtgärdsplan för
vrakets fortsatta omhändertagande och bevarande innan det är för sent. I nuläget försvinner
uppskattningsvis ca 0,50 cm/ 25 år från det arkeologiska materialets yta enligt resultat från
biosensorerna, och den ursprungliga ytan på det arkeologiska träet är redan borta.
Men vår evaluering och undersökning visar också att det fortfarande finns mycket sunt och
friskt trä kvar i de inre delarna av både bord, spant och köl. Ju tjockare konstruktionsdel, ju
större andel frisk ved finns kvar i de inre delarna. Det betyder att det fortfarande finns en
möjlighet till arkeologiska studier, rekonstruktion, konservering och förmedling av
Kronholmskoggen.
Biosensorer som övervakningsmetod har visat sig mycket enkel och effektiv och avspeglar de
nedbrytningsprocesser som pågår i marken och i det arkeologiska trämaterialet. Vi
rekommenderar därför att denna metod används i framtida in situ bevarande projekt där trä
ingår.
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Resultatens placering i förhållande till nationell och
internationell översikt av tidigare forskning inom området
In situ bevaring av trärelaterade arkeologiska fynd i terrestra miljöer är en relativt ny
företeelse. På 1990-talet gjordes sensationella arkeologiska fynd i Storbritannien som bestod
av enorma mängder träkonstruktioner från sten- och bronsåldern. Detta var startskottet till ett
nytt internationellt forskningsfält där bevarandefrågor och långtidsdeponering i naturen kom i
fokus (Brunning 2012, Williams 2012). Arkeologer och konservatorer började i samarbete
med forskare inom naturvetenskap att undersöka det arkeologiska trämaterialet och dess
fyndmiljö, för att förstå hur en skyddande in situ miljö ser ut (Caple, Dungworth et al. 1996).
I 1995 startade projektet ”Arkeologiskt trä” finansierat av RAÄ, där ett pionjärstudier om den
mikrobiella nedbrytningen av arkeologiskt trä i olika akvatiska och terrestra miljöer
genomfördes (Björdal 2000). Här kunde det konkluderas att arkeologiskt trä har en speciell
nedbrytningsprofil och att den orsakas av bakterier som är de enda mikroorganismer som kan
bryta ner trä i vattendränkta syrefria miljöer.
Några år senare fokuserade EU-forskningsprojektet ”Bacpoles” (2002-2005) på hur dessa såkallade erosionsbakterier och deras nedbrytningshastighet kan bromsas för att skydda
grundpålar under historiska hus och arkeologiska fyndplatser med stora mängder historiskt
trämaterial. Sedan dess har några in-situ projekt främst i Danmark, Norge och UK genomförts
där olika metoder har använts för att beskriva miljön och skydda fynd av organiskt material
(Brunning, Hogan et al. 2000, Matthiesen, Dunlop et al. 2008, Gregory and Matthiesen 2012).
Idag vet man att en vällyckad långsiktig in situ bevaring kräver en stabil vattendränkt och
syrefri miljö. Metoder som främst har används vid övervakning av fyndmiljön är mätningar
av grundvattennivån, redoxpotential och syrehalt. Mätning av grundvattennivå sker via
miljörör som sätts ut i fält, och är en enkel metod som ger mycket viktig information. Redoxmätningar och syrehaltmätningar har visat sig svårare att genomföra och data från dessa
mätningar är inte alltid pålitliga varför dessa metoders för- och nackdelar ofta diskuteras
(Matthiesen 2015, Matthiesen, Hollesen et al. 2015). Dessa metoder kan inte heller ge
information om aktuell tränedbrytning på platsen eftersom sådana korrelationsstudier saknas.
Biosensorer (ibland kallat proxy-samples) har varit använd inom kulturvården ett fåtal gångar
tidigare. Vid fyndplatserna Nydam mosse i Danmark, Bryggen i Norge, och Sweet track i UK
användes liknande metoder i korttidsstudier på upp mot 3 år. Här gav de viktig information
om pågående tränedbrytning under en kortare period. Biosensorer är idag den enda metoden
som kan mäta den faktiska tränedbrytningen som sker på platsen, och Kronholmskoggens in
situ evaluering efter 25 års deponering i naturen är den längsta period som hittills har
rapporterats om.

Resultatets relevans för kulturmiljön, kulturarvet och
kulturmiljöarbetet
Biosensorerna som utplacerades intill Kronholmsvraket i 1995 har visat att de på ett effektivt
sätt ger information om de nedbrytningsprocesser som pågår på fyndplatsen, och just där de
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arkeologiska träfynden befinner sig. Tekniken är enkel, men kräver att man redan i
utgrävningsskedet planerar för långtidsövervakning av platsen. I långtidsövervakningen kan
även ingå andra kompletterande mätningar, men just biosensorer ger enligt vår bedömning en
korrekt bild av in situ deponeringens miljö och framför allt dess effekt på det arkeologiska
trämaterialet.
Vi vill därför rekommendera att man vid framtida, både enkla och mer avancerade in situ
bevarande, alltid utplacerar ett flertal biosensorer i samband med övertäckningen. Prover kan
evalueras kontinuerligt och ingå i en övervakningsplan. Dessa rekommendationer bör spridas
till arkeologer och länsstyrelser i Sverige för att säkra det fortsatta bevarande av vårt
kulturarv. Metoden kan även appliceras i marina miljöer. Genom att analysera biosensorerna
får man besked om hur skyddande miljön är och om platsen uppfyller de krav som gäller för
en skyddande miljö. Om inte, måste utredning och åtgärder initieras.
Projektet uppmärksammar det osynliga kulturarvet - det som är gömt i marken. Vi vet att det
här finns ett stort unikt kulturarv som är utan tillsyn eller övervakning. Detta inkluderar både
vrak och andra större träkonstruktioner som inte har varit möjligt att gräva ut och konservera.
Projektet vill därför även uppmärksamma dessa platser och föreslå ett framtidigt
inventeringsarbete som även definierar platsernas nuvarande bevarandemiljö. Härefter bör
platserna undersökas närmare och ett övervakningsprogram utarbetas. Det är viktig att ta reda
på om fynden redan har ruttnat bort, bör skyddas, eller har utmärkta bevarandeförhållande.
Endast på detta sätt kan kloka prioriteringar göras inom kulturmiljöförvaltningsarbetet.

Resultatspridning - nuläge och framtidsläge
Resultaten har ett högt vetenskapligt värde och kan användas vid utveckling av in situ
metoder och övervakningsprogram både i och utanför Sverige. Resultaten har därför detaljerat
sammanställts inför publicering i den internationellt erkända tidskriften Journal of
Archaeological Sciences (Elsevier), impact factor 3.2, och skickas in inom kort. Vi planerar
även för en ytterligare artikel som kan presenteras på svenska för arkeologer, länsstyrelser och
RAÄ. Denna målgrupp är ytterst viktig eftersom det är här beslut om utgrävning, tilltäckning,
eller in situ bevaring av vårt kulturarv tas. Utan tillräckliga kunskaper är det svårt att skydda,
bevara och förvalta detta speciella kulturarv.
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