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Sammanfattande resultat
Före rengöring av kulturhistorisk sten från påväxt behöver man skaffa sig kunskap om vad
som växer och om substratet (stenen). Man behöver också kunskap om olika
rengöringsmetoders effekt på påväxten och på substratet. Rengöring från och förebyggande av
påväxt ingår i regelbundet återkommande underhåll av kulturhistorisk sten utomhus. Om det
inte finns resurser i form av finansiering, organisation och kompetens för återkommande
insatser kan det vara bättre att låta påväxten sitta kvar. Om det finns resurser för
återkommande och skonsamma insatser kan det vara fördelaktigt att hålla kulturhistoriska
stenytor fria från påväxt. Många rengöringsmetoder kan skada stenen genom att lösa upp
mineral, lämna salter kvar i ytan eller genom mekanisk påfrestning. Resultatet kan bli att
stenytan bryts ner snabbare efter rengöring samt att nedsmutsningen (återväxten) går snabbare
genom att ytan blivit mer porös och håller fukt bättre.
Nedbrytningen/omvandlingen av stenytor sker i gränsskiktet mellan mineral- bio- och
atmosfär. Processerna varierar med olika stensort, typ av påväxt och klimat/miljö. Mängden
vatten och temperaturen är avgörande, mer vatten och högre temperatur ger snabbare
omvandling/nedbrytning av stenytor och mer påväxt. De nedbrytande processerna går inte
lika snabbt hela tiden. Efter ett tag kan avsättning av sekundära mineral från vittring samt från
biologiska processer leda till att ett stabilt och skyddande ytskikt bildas på stenytan. Då går
nedbrytningen långsammare. Rengöring som rubbar ”balansen”, skadar ytskiktet och tar bort
vittringsprodukter (överrengöring) är då direkt negativ ur konserveringssynpunkt. Ju renare
desto bättre stämmer inte på kulturhistorisk sten. Åtgärderna ligger långt från vanlig
hushållsstädning eller tvätt av garageuppfarten. Vad som ska tas bort och vad som ska finnas
kvar måste noga övervägas före praktiska insatser. Om det inte ser ”rent” ut efter åtgärden kan

det innebära en lyckad insats. Att uppnå önskat uttryck och ”renhet” kan få ta många år för att
undvika överrengöring och för att få hållbart resultat.
För att jobba långsiktigt med små insatser krävs en organisation som på de flesta håll saknas
idag när det gäller kulturhistorisk sten. Till exempel inom kyrkan söker församlingar medel
och tar in konservatorskompetens ”vid behov”. Då utförs stora insatser under kort tid och utan
möjlighet till regelbunden uppföljning och eventuell återbehandling. För att få församlingen
eller annan uppdragsgivare nöjd kanske rengöringsinsatsen görs mer omfattande än vad som
är önskvärt och de valda metoderna är kanske kraftfullare än nödvändigt eftersom uppdraget
ska genomföras på kort tid. Stiften bör förstärkas med stenkonservatorskompetens för att få
det att fungera bättre.
Det finns många studier som har visat att mikrobiell påväxt av lavar, svampar, bakterier och
alger kan verka nedbrytande på sten (bild 1). Men rengöring löser inte problemet, eftersom
återkolonisering av nytvättade ytor kan ske redan efter ett par månader. De flesta
mikroorganismer finns i luften som långlivade sporer eller spridningsenheter. Är klimatet
gynnsamt (= fuktigt) och substratet porigt så att det går att få fäste på det går återväxten
snabbt. Tas fukten bort genom klimatåtgärder försvinner problemen med påväxt. Oavsett
regöringsmetod lossnar stenmaterial vid rengöring av påväxt. Det gäller speciellt vid
lavborttagning eftersom dessa växer ner i stenytan och drar loss mineral genom att svälla och
krympa vid uppfuktning/torkning. När laven tas bort följer löst material med. Har påväxten
pågått under lång tid följer mer material med. Är substratet känsligt och grovkornigt blir
materialbortfallet större (bild 2). Om man väljer en rengöringsmetod som verkar nedbrytande
på stenen så blir den negativa effekten dubbel. Efter lavborttagning är det speciellt viktigt med
återkommande skonsamma insatser för att motverka återväxt (bild 3).
Metodutveckling för dokumentation och kvantifiering av påväxt
Metoder för att dokumentera och analysera påväxt på kulturhistorisk sten har utvecklats i
projektet. De viktigaste är ljusmikroskopering i ljusfält och Nomarski (bild 4), fotografering i
stereolupp samt med makroobjektiv och ringblixt (bild 1, 7-9 och 12).
En metod för relativ kvantifiering av biomassa på kulturhistoriska stenytor baserat på dsDNA
har utvecklats. Fördelen med molekylär analys är bland annat att odling av organismer inte
behövs och att det räcker med små provmängder. Metoden tillämpades för att utvärdera
rengöring av testytor på en gravsten från 1700-talet på Vreta klosterkyrkogård efter tre år.
Resultatet stämde väl överens med visuellt bedömd renhet. Provtagningen utfördes genom att
skrapa med skalpell. DNA extraherades med Power Soil DNA Isolation Kit (Mo Bio
Laboratories Inc). Koncentrationen av dsDNA från olika provytor bestämdes med fluorometri
(Stratagene MX3005p fluorometer med MXPro software; Agilent Technologies Inc.) och
Quant-it tm Picogreen dsDNA reagent kit (cat. No. P7589) och Quant-it tm DNA Assay kit
High Sensitivity (cat. No. Q33120; Molecular Probes, Invitrogen). Se beskrivning nedan över
fältförsök på Vreta klosterkyrkogård samt tabell 2.

Fältförsök av olika rengöringsmetoder
I RenSten har rengöringstester utförts i fält på vittrad sten för att få så användbara resultat
som möjligt. Försöken har utgått från frågeställningar som formulerats av institutioner och
konservatorer som deltagit i projektet.
Vreta klosterkyrkogård
På Vreta klosterkyrkogård genomfördes tester av ett antal rengöringsmetoder (tabell 1, bild 59) på en gravsten i kalksten från 1700-talet. Stenen skulle ”kasseras” eftersom den blivit
spräckt tvärs över av ett nedfallet träd. Det är oklart när stenen senast rengjordes, men det är
troligt att det är mellan 10 - 30 år sedan. Kalkstenen kommer från ett lokalt stenbrott.
Testrengöringen utfördes i juli 2010 och utvärderades i maj-juni 2013 (bild 5-9). Påväxten på
stenen dominerades av en rödfärgad grönalg (Trentepohlia sp.). Det fanns också ett antal
skorplavar typiska för kalksten och flertalet näringsälskande, dvs gynnade av fågelspillning
och damm från omkringliggande jordbruksmark.
Tabell 1. Behandlingar vid testrengöring av gravsten på Vreta klosterkyrkogård i juli 2010.
Number
1
2
3
4
5
6

Treatment
Tap water
Pressure wash
Tap water, tenside
Soft brush
Destilled water

Description
until surface looked clean
brushed until surface looked clean then rinsed by tap water

7

Etanol 40% in tapwater
Etanol 70% in tapwater
Benzyl-C12-14-alkyldimetyl,
chloride
sodiumhypochlorite

8
9

limewater
Slaked lime and cellulose padding

10

Slaked lime

Destilled water was brought from Mölnlycke in a plastic can (that had contained 99%
ethanol) and applied by pipette.
Applied once by pipette
Applied once by pipette
Mixed with water according to the manufacturer’s instructions and applied twice
using pipette
Mixed 1:5 with tap water
Applied by pipette and then rinsed by brush and tap water
Sprayed until saturation of surface
Cellulose padding was stippled on the surface, slaked lime paste mixed with cellulose
smeared 1 cm thick upon it and covered by plastic for 16 hours, finally removed and
surface rinsed by tap water and soft brush
Slaked lime paste mixed with cellulose was applied directly on the stone and covered
by plastic for 1 hour, finally removed and rinsed by tap water and soft brush

Tabell 2. Relativ renhet på de olika testytorna på teststenen från Vreta i maj 2013 bestämd
genom molekylär analys.
Treatment
Control area inside stone
Slaked lime poultice
70% ethanol
Water tenside soft brush
Benzyl-C12-14-alkyldimetyl, chloride
Sodiumhypochlorite
Limewater
High pressure water
Destilled water
Untreated surface

Mean Quant-iT
conc/cm2 (ng/µL)
0,04
0,50
0,62
0,76
0,82
0,93
1,27
1,37
1,44
1,67

Relative cleanliness 3 years after treatment
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vigelandsparken
I Vigelandsparken, Oslo, finns flera hundra skulpturer utförda i Idefjords granit och placerade
i parken för omkring 60-70 år sedan. Personal vid Vigelandsmuseet uppfattar det som att
problemet med påväxt på skulpturerna ökat under senare år. Skulpturerna rengörs regelbundet
från lös smuts som fågelspillning till exempel. Då används svamp och vatten med lågt tryck.
På skulpturerna finns en svart tunn påväxt som trots rengöringen med tiden växer till så den
stör det skulpturala uttrycket (bild 10). Därför tas den bort med mer kraftfulla metoder fast
med längre tidsintervall. Påväxten har tidigare bestämts som så kallade svartsvampar som är
mikroskopiska och har en jästliknande växt. Vigelandsparkens frågor till projektet RenSten
gällde om dessa svarta hinnor (svampar) kan motverkas på något sätt så att man slipper
använda ”starka rengöringsmetoder” på skulpturerna, även om detta görs med längre
mellanrum. År 2000 rengjordes en central skulpturgrupp genom att spolas med vatten under
en vecka. Samma grupp kalkblästrades 2008 (bland annat skulpturen på bild 10). I RenSten
har återväxten efter blästingen dokumenterats och försök har gjorts med etanol för att se om
det kan bromsa återväxten av de svarta hinnorna. Två områden på en av de blästrade
skulpturerna dokumenterades 2011 och 2014. Ena ytan penslades med 70% etanol vid två
tillfällen under 2011 och en gång 2012. Vid dokumentationen 2014 var skillnaden i återväxt
mellan de två områdena tydlig. På den etanolbehandlade ytan fanns ingen iakttagbar växt av
svartsvamp, medan den var riklig på det obehandlade området (bild12).
På en skulptur i museets bakgård ufördes tester av etanol 70%, vatten och borste samt
ångtvätt. Skulpturen har aldrig rengjorts. Den var före försöket, som även det utfördes i
oktober 2011, mer eller mindre täckt av gröna alger, lite svamphyfer och här och där små
lavkroppar. Försöket följdes upp efter tre år i oktober 2014.
Runsten
RenSten har genomförts i nära samarbete med runstensvården vid Riksantikvarieämbetet.
Undersökningar har gjorts av återväxt efter runstensvårdens ”vanliga” rengöring (inpackning
med bentonitlera+vatten under minst ett par veckor och sedan högtryckstvätt) av ett antal
objekt (rengöringen utfördes inte i projektet RenSten). Dessutom har rengöringstester utförts
på ett par stenar i Västergötland samt på Granbyhällen i Vallentuna.
De flesta av de undersökta runstenarna är huggna i granit eller gnejs. De har en ojämn
(reliefvittrad) och känslig yta med många lösa korn (det vill säga med dålig hållfasthet mellan
kornen). Generellt ser ytorna slitna ut och saknar stabiliserande ytskikt och till exempel oxider
från vittring av biotit (bild 13). Stenarna ser generellt ut att ha blivit rengjorda med hårdhänta
metoder, vilket också är fallet. Alla har rengjorts med kaustiksoda (oklart med vilka
åtgärdsintervall) fram till omkring 1980-talet. Stålborste i kombination med en sur eller en
basisk tvättlösning var vanligt fram till 1990-tal. Under 2000-talet och fram till idag har
inpackning med bentonitlera+ vatten och därefter högtryckstvätt tillämpats.
Runstenen 186 i Dagsnäs, Västergötland dokumenterades i juli 2010 med avseende på
återväxt efter rengöringen som utfördes 2008. Det gick att se små (ca 1-2 mm) lavkroppar här
och där spridda över stenytan. En yta avgränsades och penslades med 70% etanol en gång

(bild 14). Syftet var att dokumentera om etanol kan användas för att bromsa återväxt efter
rengöring, oavsett initial rengöringsmetod. Ytorna dokumenterades igen 2014. Skillnaden
mellan obehandlad och etanolbehandlad yta hade hunnit bli mer än tydlig under denna tid
(bild 3).
Hällristningar i Tanums världsarvsområde
De viktigaste undersökningarna i RenSten i Tanum har utförts på Vitlycke hällen, RAÄ nr
Tanum 1, på en stor häll på Aspeberget, RAÄ Tanum 12 samt på testytor på områden utan
hällristningar vid Litsleby och ovanför Tanum 1. Undersökningarna i Tanum startade redan
2008 och ingick från 2010 i RenSten.

Vitlyckehällen
Vitlyckehällen är den mest centrala och välbesökta ristningen i världsarvsområdet. Då
undersökningen startade 2008 växte mikroorganismer på hela hällen och färgade den röd,
svart, grön och grå i olika fläckar och fält. Resultatet var att det var svårt att se
ristningsfigurerna (bild 15). Hällytan är relativt slät och välbevarad men här och var sitter
vittringshuden löst och flagar av (bild 16).
I arkiven på Vitlycke museum finns bara en rengöring av hällen dokumenterad (Andersson
1988). Men hällens figurer har kalkerats eller på annat sätt avbildats för publicering kanske
fem gånger sedan mitten av 1800-talet och målats i, med ett par års mellanrum, sedan mitten
av 1950-talet. Det är troligt att rengöring utförts både i samband med avbildning och
imålning. Enligt personalen på Vitlycke museum målas hällen nuförtiden ungefär var femte
år. I samband med det tvättas den med diskmedel, vatten och skurborste. Dessutom sopar
museet av hällen vid behov. Det är ett tidskrävande arbete att skura hällens 200
kvadratmetrar. Dessutom kan skurandet möjligen skada den känsliga vittringshuden. Enligt
museets personal har hällen mörknat mycket under de sista 10 –åren. Traditionellt kallas
Vitlyckehällen för ”svarthällan” vilket kan ha att göra med den svarta påväxten. I RenSten
dokumenterades och analyserades påväxten med olika metoder. Ytor med svart, röd och lavväxt dokumenterades i detalj. Därefter startade årlig etanolbehandling med 70-90% etanol.
Det visade sig att de olika organismerna på hällen var olika känsliga för etanolen. De gröna
och röda grönalgerna försvann direkt efter första behandlingen. Det verkar som att även alla
lavar dog direkt, men de tog upp till tre år på sig att ramla bort. De svarta hinnorna var mest
motståndskraftiga mot etanol. Resultatet blev att ljusa nästan vita fläckar med helt rent berg,
där alger eller lavar försvunnit, under flera år lyste kraftigt mot de fortfarande mörka
hinnorna. Ljusmikroskopering visade att den mörka påväxten består av cyanobakterien
Stigonema sp (bild 4). Det är först i år 2015, efter åtta år, som påväxten på Vitlyckehällen
börjat jämna ut sig och fått en godtagbar tunn påväxt av cyanobakterier, svamp och grönalger
utan ljusa lysande rena fläckar. Det visade sig att hällen behövde sprayas med etanol två
gånger per år under flera år för att få den svarta påväxten att bli vad som anses vara
godtagbart tunn. Framöver kan det hända att hällen bara behöver sprayas en gång per år för att
upprätthålla nuvarande påväxt.

På en testyta utan ristningar strax ovanför Vitlyckehällen har rengöringstester utförts och
följts upp under fem år, 2010-2015. Övertäckning med ljustätt material under 2 veckor,
högtryckstvätt, etanolbehandling en gång, etanolbehandling två gånger, vatten och borste samt
vatten, borste + uppföljande etanolbehandling har utförts på ytor ca 20x20 cm stora och med
intitial liknande påväxt (bild 17). I år, 2015, är den högtryckstvättade ytan helt återvuxen och
går inte att skilja från omkringliggande berg. Renast är ytan som rengjorts med vatten och
borste och därefter etanol 70% en gång. Näst renast är ytan som behandlats med etanol två
gånger.
Aspeberget
Den stora ristningen RAÄ Tanum 12 på Aspeberget är en av de mest välbesökta men också ur
vittringssynpunkt mest beforskade ristningen i Tanum och kanske även nationellt. Ristningen
ligger på en NNV-NNÖ, 15-30° sluttande häll. Ristningsytan är omkring 80 m2 och har bland
annat 106 skepp, 27 människor och 27 djur. De kraftiga tjurfigurerna har något av ikonstatus
bland hällristningar. Under 1980-talet kom larmrapporter från Aspeberget om att cm-stora
flagor lossnade i stort antal från berget. Detta var vid en tid när luftföroreningarnas effekt på
kulturhistorisk sten uppmärksammades runt om i Europa. Vid undersökningar i RenSten
verkar det som att det är iakttagelser på ristningen T12 som gett grund till uppfattningen om
att nedbrytningshastigheten vid denna tid ökat kraftigt på hällristningar (och runstenar). Det
tolkades, i tidens anda, som ett resultat av luftföroreningarnas effekt. Hällen
fotodokumenterades med nattfoto på 1930-talet. Jämförelser 1989 visade att flera figurer då
blivit betydligt mer otydliga och bergytan mer ojämn. Men det kan ha flera orsaker. Perioden
1930-tal till 1990- tal sammanfaller till exempel med återkommande behandlingar med
kaustiksoda av denna häll och återkommande imålning av figurer. Hur som helst kan man
konstatera att hällen på en del partier har haft omfattande flagvittring åtminstone sedan 1980talet (bild 18). Detta har givit upphov till undersökningar och olika insatser för att försöka
bromsa nedbrytningen. Sedan 1996 har hällen legat övertäckt vintertid för att motverka
nedbrytning genom frostsprängning. Presenning och mattor av ca 10 cm tjock mineralull
visade sig under flera år helt stoppa flagvittringen och samtidigt dog all påväxt på hällen så att
den blev helt ren (bild 19). Inom RenSten har undersökningar pågått för att få fram mer
lätthanterliga övertäckningsmaterial. Att återkommande täcka omkring 100 kvadratmeter med
tung presenning och med tiden blöt, smulig mineralull visade sig vara ett ohållbart sätt att
arbeta. Utvecklingsarbetet startade 2009 och fortsatte i RenSten. Det har givit många
intressanta resultat. Det tunga arbetet hade inte gått att genomföra utan samarbete med
Fornvårdarna vid Arbetsmarknads enheten, Tanums kommun. Samarbete med Ludvig
Svensson AB och diskussioner med bland annat Svenska Geotech AB gav mycket när det
gäller möjliga material till övertäckningar av hällristningar. Studier i Bergkunstprojektet och
INTERREG IIA var en viktig utgångspunkt. Utvecklingsarbetets mål var att få klimatet under
övertäckningen torrt. Vid den tidigare täckningen var mineralullen konstant blöt och det gav
bland annat upphov till mögelväxt på berget under täckningen. Strategin var att en torrare
täckning inte skulle behöva vara så tjock för att få samma skyddande effekt mot
frostsprängning som den 10 cm tjocka (blöta) mineralullen. Resultatet är att Tanum 12 under
de senaste säsongerna, vintern 2013-2014 och 2014-2015 legat täckt av en ca cm tjock

täckning med tre lager (bild 20). Närmast berget ligger en ca halvcm tjock ullfilt. Ovanför den
används en Tyvek film vilken släpper ut vattenånga men inte släpper igenom flytande vatten.
Överst har en så kallad ”enkel gore-tex” använts för att leda bort det mesta regnet och
samtidigt tillåta att berg och ull ska kunna torka upp under toppmaterialet. Toppmaterialet
kallas Toptex och används vanligen till att täcka träflis. Ullen har goda brandegenskaper och
olyckan skulle vara framme. Täckningen är lätt att hantera för två personer och håller i ett par
år för återkommande täckning. Ingen flagvittring har kunnat iakttagas de två säsonger
täckningen använts. En förutsättning för att använda en så tunn täckning är att vatten
noggrannt leds bort i ovankant av täckningen så att det blir så torrt som möjligt på bergytan.
För det ändamålet tillämpas praktiska sandsäckar i svart gummiduk som är så hållbara att de
kan förvaras utomhus under sommarhalvåret också.

Bakgrund och syfte med projektet
Alla fria stenytor koloniseras av mikroorganismer. De kan bidra till nedbrytning, ge grogrund
för högre växter och upplevas som störande. Rengöring av påväxt ingår i varje
konservering/restaurering/underhåll av kulturhistoriska stenmonument utomhus. Men djupare
kunskap saknas i KMV om vad som växer och vad effekten blir på sikt av olika metoder som
tillämpas för rengöring. Biologi och sten är ett fält där en större forskningsinsats behövs. Det
är grundläggande för att kunna hantera frågor som dokumentation, konservering och
förmedling.
Kortfattad teori och metoddiskussion
Kommer i rapport i juni 2015.
Projektets huvudsakliga resultat och effekter
Väl beskrivna metoder för hur påväxt på kulturhistorisk sten kan analyseras och bedömas med
avseende på hur och om åtgärder bör sättas in beroende på typ av organismer, miljö och
objekt.
Etablerad forskningsmiljö vid Microbial Analytics AB som fungerar som en resurs för
kulturmiljövården (KMV) i frågor som rör biologi och sten. Ökad medventenhet inom KMV
för frågor som rör biologi och sten.
Resultatens placering i förhållande till nationell och internationell översikt av tidigare
forskning inom området
Ingen tidigare forskning har bedrivits i Sverige där effekten av påväxt och av rengöring inuti
stenen studerats. De studier som gjorts har tittat på den ytliga och för ögat synliga effekten
och de har pågått under mycket begränsad tid. I det så kallade Luftföroreningsprojektet (LP)
som drevs av RAÄ mellan 1988-1995 testades olika rengöringsmetoder för att man ville hitta
skonsamma alternativ till stålborste, bland annat för tvätt av runsten och hällristningar. Bland
annat testades kalkpasta för att ta bort lav på kalksten, ånga och enzymer. Efter LP har flera
studier gjorts i en rad delvis EU-finansierade hällristningsprojekt och i Norska

Bergkunstprojektet (1996-2006). På senare år har etanol använts i Norge för att ta bort lav på
hällristningar. Vid Bergens Universitet i Norge har testytor som behandlats med etanol och
övertäckning på hällristningsområdet Vingen följts upp genom okulär besiktning och borrprov
som analyserats på lab. Internationellt är biologi och kulturhistorisk sten ett stort
forskningsfält. Många studier har belagt att påväxt bidrar till nedbrytning av sten men det
finns studier som visar på möjliga konserverande effekter. Rengörande och nedbrytande
inverkan av olika rengöringsmetoder har också undersökts. Kommersiella biocider,
högtryckstvätt och natriumhypoklorit (klorin) förekommer i flera rapporter. Etiska aspekter av
rengöring som tas upp är till exempel att mikroskopiska spår som kan vara intressanta för
forskning kan förstöras. De flesta undersökningar har utförts i samband med
konservering/restaturering av ett specifikt objekt. När metoder testats på flera olika stensorter
har det visat sig att det som fungerar på ett objekt inte har någon effekt på ett annat. Det har
också visat sig att det trots sköljning efter rengöring ändå blir kemikalierester kvar i stenen.
Flera undersökningar har påvisat en ökad växt ett tag efter rengöring jämfört med innan
åtgärd. Etanol för stenrengöring har bara gett två träffar i internationella databaser.
Resultatens relevans för kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Kulturhistorisk sten är ofta vittrad vilket kan göra den speciellt attraktiv för mikroorganismer
och mossor som får gott fäste och fukt i en porös yta. De kan växa ner mellan några
micrometer till flera millimeter i stenen och bidrar på olika sätt till nedbrytning och andra
problem. Varje gång påväxten tas bort lossnar mineralkorn som hållits ihop av hyfer eller
biofilm. Efter rengöring växer det till igen olika snabbt beroende på metod, substrat och miljö.
Att kunna bedöma när det är lämpligt att använda en viss rengöringsmetod eller att lämna en
stenyta helt utan åtgärd kan bidra till ökad tillgänglighet idag och till att kulturhistoriska
värden sparas.
Resultatspridning-nuläge och framtidsläge
Labstudier och fortsatt utvärdering av fältstudierna finansierades av Svenska Kyrkan under
2013-2014. Resultaten kommer att rapporteras till Riksantikvarieämbetet och Svenska Kyrkan
i juni och augusti 2015 samt manus för artiklar att färdigställas under hösten 2015.
Bilder

1 Detalj av hällristningen Vitlyckehällen RAÄ Tanum 1. Lav har ramlat av efter behandling
med 70% etanol. Den ljusa runda fläcken visar var laven suttit. Det mörka runt om är
cyanobakterier som är mer motståndskraftiga mot etanol. De rostfärgade fläckarna visar att
laven bidragit till att oxidera järn i det svarta glimmermineralet biotit. Skalan visar millimeter.
Foto september 2013.

2 Detalj av hällristningen Aspeberget RAÄ Tanum 12. Fotot togs efter att hällen legat täckt av
mineralull och presenning under ett par år och togs i samband med att detta lyftes av. I bildens
övre del flagar berget i samband med att en grön skorplav, Rhizocarpon sp. dött och lossnar
från underlaget. Mitt i bilden ligger en lös bit av ytan. Foto maj 2000.

3 Detaljbild av yta på runsten 186 Dagsnäs, Västergötland. Stenen rengjordes 2008 genom
inpackning med bentonit+ vatten under ett par veckor och därefter högtryckstvätt. Ytan till
höger i bilden penslades en gång med 70% etanol i juli 2011. Fyra år senare kan man tydligt
se att etanolbehandlingen motverkat återväxten av lav. Foto april 2014.

4 Mikroskopfoto med 200x förstoring taget i Nomarski vilket förstärker kontraster i ofärgade
prover. Bilden visar ett prov taget strax ovanför Vitlyckehällen i Tanum. Organismen är en
cyanobakterie av släktet Stigonema. Foto maj 2011.

5 Gravstenen från Vreta klosterkyrkogård
fotograferad precis efter avslutad testrengöring. Foto juli 2010.

6 Gravstenen från Vreta klosterkyrkogård två år efter testrengöringen. De olika rengöringsmetoderna finns inskrivna på bilden. Foto oktober 2012.

7 Detalj av testytan som rengjorts med högtryckstvätt tre år efter testrengöringen. Foto maj
2013.

8 Detalj av testytan som rengjorts med 70% etanol tre år efter testrengöringen. Foto maj 2013.

9 Detalj av testytan som rengjorts med klorin (natriumhypoklorit) tre år efter testrengöringen.
Foto maj 2013.

10 En skulptur i Vigelandsparken fotograferad före blästringen 2008 av personal vid
Vigelandsmuseet. De svarta hinnorna är påväxt av svart svamp. Skulpturen användes senare
för testrengöring i RenSten. Foto 2008(?).

11 Konservator Siri Refsum, Vigelandsmuseet, applicerar 70% etanol på testytan på
skulpturen på bild 10. Foto oktober 2011.

12 Återväxt av svartsvamp ses som små svarta prickar i kanten av mineralkorn på den
obehandlade testytan (till höger om näsroten på bild 10). Bildens kortsida motsvarar 18 mm i
verkligheten.Foto oktober 2014.

13 Detalj av runstenen Lindö Gullbron 238 Vallentuna socken. Mineralkornen är ca 3 mm
stora. Foto i augusti 2011.

14 Runsten Västergötland 186 vid Dagsnäs med avgränsning för testbehandling. Ytan till
höger om avgränsningen penslades med etanol 70% en gång i juli 2010. Foto juli 2010.

15 En del av hällristningen Vitlyckehällen, RAÄ Tanum 1. Foto maj 2009.

16 Detalj av hällristningen Vitlyckehällen, RAÄ Tanum 1. Foto maj 2009.

17 Testytor etablerade ovanför Vitlyckehällen i Tanum. Foto maj 2011.

18 Detalj av hällristningen Aspeberget, RAÄTanum 12, Pågående flagvittring har markerats
med X. En ca 2 cm stor flaga är på väg att lossna. Foto april 2009.

19 Bilden visar hällristningen RAÄ Tanum 12 i samband med att en övertäckning av 10 cm
mineralull och grå presenning togs bort från hällen för inspektion. Foto maj 2000.

20 Bilden visar hällristningen RAÄ Tanum 12 i samband med att en övertäckning av en halv
cm tjock ullfilt, tyvek och överst Toptex tas av i april 2015. Hällen är fri från mögel och det
finns inga lösa flagor som lossnat under vintern 2014-2015. Foto april 2015.

