


Redan de gamla romarna var 
medvetna om  kumulativa och 
långsamma skadeförlopp:

Gutta cavat lapidem, consumitur
anulus usu

"Droppen urholkar stenen, 
ringen nöts av att 
användas", Ovidius. 





Ingen sten är steril. 

Att förvänta sig att en 

sten som står 

utomhus ska vara 

utan påväxt är som 

att tro att man kan ha 

en hög jord i 

trädgården dit inga 

ogräs hittar. 



Droppen urholkar stenen 

Ett lösningsmedel är ”en 
vätska som kan lösa upp 
ett fast ämne”.

Lösningsmedel kan vara 
både organiska ( tex etanol 
och terpentin) eller 
oorganiska (tex vatten och 
ammoniak). 

Vårt vanligaste och 
viktigaste lösningsmedel 
är VATTEN.



Åtgärda orsakerna, inte symptomen.

Sten suger vatten kapillärt 
från marken tex.

Bilden visar hur sten suger 
nedifrån. Det gröna är alger 
som visar att denna 
byggnad har problem med 
skugga och fukt. De 
hårdgjorda ytorna håller 
kvar regnvatten.  



Vårt mål inom kulturvården är

att bevara kulturarvsobjekt så oförändrade 

som möjligt till FRAMTIDA generationer. 

(KML)mål inom kulturvården är

att bevara kulturarvsobjekt till FRAMTIDA 

generationer.”Minsta möjliga 
åtgärd” 

ska eftersträvas för att det 
arkeologiska /historiska 
källmaterialet inte ska 

förändras av oss.

Man ska göra bara precis 
så mycket som behövs för 
att objektet ska överleva till 

framtiden.  



Hur definieras ”skada”?

skada= förändring 

som minskar de 

kulturhistoriska 

värdena eller 

objektets stabilitet.



Rengöring = borttagande av oönskat 

material

En överenskommelse 
måste alltid göras 
mellan beställaren 
och 
utföraren/entreprenör
en vad som är 
”oönskat.”

Rengöring är inte 
reversibelt, dvs det 
går inte att ångra sig!



Antagen svensk standard:

”Methods and material for cleaning

porous inorganic materials”

Rengöringsmetoden 

ska effektivt ta bort 

det man bestämt är 

oönskat. 

Påskynda 

rengöringen 

nedbrytningen av 

stenen får det INTE 

räknas som 

konservering. 



Lav förökas bland annat genom 

fragmentering



Lav får lättare fäste på en grövre yta



Vad är en tillståndsrapport?

Denna första dokumentation 
är ett beslutsunderlag och 

kallas ibland för olika saker, 
beroende på vilken 
yrkesgrupp man tillhör, 
exempelvis: 

• tillståndsbedömning, 
• statusbesiktning,
• preliminär besiktning, 
• konditionsbeskrivning, 
• förundersökning och
• skadeinventering.



Tillståndsbedömningen hjälper en 

bestämma åtgärder

När man väl vet hur 

stenen mår – då kan 

uppdragsgivare och 

uppdragstagare 

bestämma vilka 

åtgärder man ska 

göra på stenen. 



”Hen behöver inget tillstånd, 

vi känner ju hen och vet att hen är 

bra.”

Om man tillåter 

skickliga att göra 

åtgärder utan tillstånd 

från länsstyrelsen,

öppnar man upp för 

att även oskickliga får 

göra åtgärder utan 

tillstånd. Cecilia Giménez ”restaurering” av en Jesus-
målning spreds och hånades på nätet 2012. 
Foto: CENTRO DE ESTUDIOS BORJANOS



Triage – hur prioriterar man?

1) Skadligt för människor 
/Bör åtgärdas inom 1 
vecka

2) Delar av objektet riskerar 
att gå förlorade
/Bör åtgärdas inom 1-2 
månader

3) Närmiljön behöver tas 
om hand men objektet 
mår bra / Löpande 
underhåll

(5) Finns inget att göra / 
Dokumentera så många 
aspekter som möjligt)



Åtgärda närmiljön! Många åtgärdar enbart stenen 

men glömmer bort att åtgärda närmiljön, som kanske är skälet till 

att stenen mår som den gör…



Vad ger påväxt? Vatten + näring = påväxt 

Vatten, 
från himlen eller marken.

Näring =

Fågel-
bajs,
klippt gräs, 
löv.  





Friköp av standarder 

– bevarande av kulturarv

Riksantikvarieämbetets medverkar i ett europeiskt 

standardiseringsarbete CEN/TC 346, Conservation of Cultural

Heritage.

Ca 30 standarder, tillämpbara inom byggnadsvård, 

fornlämningsvård, i laboratorier och museer. 

Avtalet mellan RAÄ och SIS innebär att de standarder som 

publicerats inom CEN/TC 346 blir fria för alla svenska parter 

under tre år, med start 1 januari 2018. 

Avtalet kommer även omfatta översättningar, revideringar samt 

tillkommande standarder under perioden. 



Tack!

helen.simonsson@raa.se



Hållbarhet enligt Brundtland 1987

”En hållbar utveckling är en 

utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att 

äventyra kommande 

generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov.”

Det här gäller även vid vård 

och förvaltning av 

arkeologiskt material eller av 

fornlämningar. 

De åtgärder vi väljer bör inte 

försvåra framtida behov eller 

forskningsmöjligheter. 

Foto: H. Simonsson. 
Sölvesborgs slott, totalt ingjuten i betong. 
Foto taget 2015.


