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Förord
Kunskapsöversikten ska ge en överblick över metoder för att ta bort och förebygga växt av
mikroorganismer på kulturhistorisk sten i nordiskt klimat. Syftet med sammanställningen är
att ge läsaren en introduktion till området och en förståelse för vad som växer, vilka
svårigheter och möjligheter det innebär om man vill hålla kulturhistorisk sten fri från påväxt
samt vad olika metoder kan få för effekt på sten, påväxt och miljö på kort och lång sikt.
Nedbrytning av sten börjar genom upplösning i regn (kemisk vittring). Med tiden bildas ett
yttre porösare skikt (vittringshud) som är mer tillgänglig för kemisk attack och som har
minskad hållfasthet. I vittringshuden trivs mikroorganismer som får bra fäste och tillgång till
fukt och näring. Mikroorganismer påverkar vittringen på flera sätt. De kan bland annat
utsöndra sura eller kelatbildande ämnen. Beroende på hur de växer kan de också ha en
mekanisk inverkan till exempel genom att bilda hygroskopiska hinnor som sväller och torkar.
Många är pigmenterade och stör genom att dölja ornamentik eller ge stenen ett smutsigt och
fläckigt uttryck. Rengöring från påväxt ingår i alla konserverings och restaureringsprojekt av
stenmonument utomhus.
Kunskapsöversikten är en del i ett längre projekt, RenSten, som är knutet till Institutionen för
Cell och Molekylärbiologi vid Göteborgs Universitet (GU). Kunskapsöversikten har
genomförts vid Institutionen för Kulturvård (GU). RenSten ska ta fram riktlinjer för hur och
när påväxt bör (eller inte bör) tas bort och leda till att fler och bättre metoder blir tillgängliga
för kulturmiljövården i Norden.
Problemen med påväxt väntas öka framöver som ett resultat av att klimatet blir varmare och
fuktigare. En annan viktig utgångspunkt för RenSten är Riksdagens nationella miljömål att
miljön inom en generation ska vara fritt från skadliga utsläpp av kemikalier
(http://www.regeringen.se/sb/d/4431/a/44128).
Kunskapsöversikten har finansierats av Riksantikvarieämbetet.
Göteborg februari 2010
Eva Ernfridsson, biolog fil mag och stenkonservator fil mag
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Sammanfattning
Kunskapsöversikten ska ge en introduktion till vilka problem och möjligheter det innebär att
ta bort och/eller förebygga mikrobiell växt på kulturhistorisk sten i nordiskt klimat.
Kulturhistorisk sten har ofta en känslig vittringshud där mikroorganismer trivs. De påverkar
vittringen på flera sätt, bland annat genom att utsöndra sura ämnen och genom att bilda
hinnor som torkar och sväller. Många innehåller pigment och kan ge stenen ett smutsigt och
fläckigt uttryck. Mikroorganismer är ett samlingsnamn på organismer som är så små att de
inte kan ses med blotta ögat. På kulturhistorisk sten är de viktigaste bakterier, alger och
svamp. De har ett yttre cellmembran som skiljer cellen från omgivningen. Cellväggen
skyddar mot det tryck som cellen utsätts för utifrån och inifrån. De skapar komplexa
samhällen och bildar ofta en klibbig biofilm som håller fukt, absorberar näringsämnen och
skyddar mot olika fysiska och kemiska faktorer (till exempel rengöring). En del lever inuti
mineral och de ger en diffus färgförändring som lätt misstolkas för annan smuts. Lavar (en
symbiont mellan alg/bakterie och svamp) är ofta lätta att identifiera som biologiska. De
negativa effekterna varierar mycket mellan olika arter och grupper av mikroorganismer. På
senare år har svartsvampar pekats ut som speciellt skadliga för kulturhistorisk sten. De är
anpassade för att leva på ytor med stora variationer i temperatur och fuktighet. De är så
motståndskraftiga att de är mycket svåra att ta död på. För kulturhistoriska material är
fuktkontroll den vanligaste metoden för att förebygga mikrobiell växt. Det är oftast inte
möjligt för stenmonument utomhus. De metoder som finns idag är inte effektiva och det
saknas studier när det gäller effekten på stenen. De flesta studier har undersökt den
avdödande effekten av kommersiellt tillgängliga biocider under ett par veckor på isolerade
organismer som odlats på laboratoriet. De ger lite information om effekten i fält. På senare år
har övertäckning med ljustätt material tillämpats i Sverige och Norge. Metoden kräver inget
mekaniskt eller kemiskt ingrepp men det tar 1-3 år innan berget är rent. Vanliga metoder är
högtryckstvätt och ångtvätt. Effekten är snabb men högtryckstvätt kan inducera vittring och
återväxten kan vara snabb. Skurborste och vatten kan slita på känslig sten och återväxten vara
snabb. Kemiska medel används för att mjuka upp påväxt eller efter rengöring för att fördröja
återväxt. I de flesta fall tillämpas medel som konservatorn har erfarenhet av eller efter att
mindre tester genomförts på det objekt som ska rengöras. Alkoholer (etanol och isopropanol)
är vanliga för desinfektion i sjukhus- och laboratoriemiljö samt på andra typer av
kulturhistoriska material. På senare år har etanol använts i Norge för att ta bort lav. Metoden
verkar miljövänlig och skonsam men det kan ta tre år efter behandling innan berget blir rent.
Oxiderande ämnen, till exempel natriumhypoklorit och väteperoxid, bryter snabbt ner
biologiska hinnor men kan också etsa sten. Baser och syror kan också ha snabb effekt men
skada stenen. Inpackning med kalkpasta på kalksten kan vara miljövänligt, effektivt och
samtidigt ha en positiv konsoliderande effekt. Enzymer kan bryta ner cellväggar och ta död
på organismer utan att påverka stenen men de fungerar dåligt i fältsammanhang. Kvartära
ammoniumföreningar anses effektiva, ha låg giftighet och vara relativt inerta mot sten. De
används i stor skala i Sverige och andra länder. Vissa studier har visat att de bidragit till ökad
tillväxt ett tag efter behandling. De är svårnedbrytbara och kan bidra till att selektera fram
resistenta mikroorganismer. Bleck av zink eller koppar kan förebygga återväxt på en rengjord
yta. De är giftiga för insjöfisk och invertebrater. Det finns metoder som verkar vara
miljövänliga, effektiva och skonsamma. Det behövs mer forskning för att utveckla och
optimera dessa. Planeringsprocessen bör förändras så att insatser för att avdöda påväxten
startar tre år innan övriga konserverings/restaureringsinsatser iverksätts. Alternativt kan
regelbundna förebyggande behandlingar tillämpas. Metoder som har snabb effekt behöver
också undersökas för att de ska kunna tillämpas på ett säkert sätt. För att få användbara
resultat måste fortsatta studier ske på biofilmer, och inte på isolerade organismer, i fält och på
laboratorium och pågå under lång tid.
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Vad växer på kulturhistorisk sten? 1
Biologisk systematik
I klassisk biologisk systematik placerades organismer antingen i djur- eller växtriket. Tidigt
stod det klart att den indelningen var allt för enkel och i modern systematik finns åtta riken.
Varje rike delas in i undergrupper (division/fylum, klass, ordning, familj, släkte, art). Det
latinska namnet på en växt eller organism består av släktnamnet och artnamnet.
Kunskapsöversikten handlar om mikroorganismer på kulturhistorisk sten. Mikroorganismer
är ett samlingsnamn på organismer (från olika riken) som är så små att de inte går att se med
blotta ögat. Det är bara ca 1% av alla mikroorganismer som kan odlas i renkultur och på det
sättet kan studeras noggrant på lab. För denna rapport är de viktiga mikroorganismerna alger,
svamp och bakterier. Bakterier är prokaryota. Alger och svamp är eukaryota.

Cellbiologi
Den största skillnaden mellan prokaryota och eukaryota celler är att de senare är mer
komplexa och har viktiga cellfunktioner organiserade i membranomgärdade organeller.
Prokaryoter är vanligen någon eller ett par µm stora. Eukaryota celler är större, vanligen
mellan 2 – 200 µm. Ju mindre cellen är desto större är ytan i förhållande till volymen. Det gör
att mindre celler har högre ämnesomsättning och tillväxthastighet.
Cellmembranet är den barriär som skiljer cellen från omgivningen. Över membranet kan
olika ämnen passera in eller ut på ett kontrollerat sätt. Om membranet skadas läcker
cellinnehållet ut och cellen dör. Cellmembranet består av fosfolipider. Dessa har en fettsyre
del som är hydrofob och en glyceroldel som är hydrofil. Fosfolipiderna organiserar sig i ett
dubbellager med de två hydrofoba fettsyreändarna mitt emot varandra inåt och de hydrofila
glyceroländarna på var sida om membranet; inåt cellen och utåt mot cellväggen.
Fosfolipiderna kan vara av olika slag. Till exempel har membranen hos värmetåliga
mikroorganismer en hög andel av mättade och köldälskare en hög andel omättade fettsyror i
membranen. I cellmembranet sitter integrerade membranprotein som hjälper till med att
transportera ämnen in eller ut ur cellen.
Cellväggen ser till att cellen stabiliseras för tryck inifrån och utifrån. Bakteriers cellvägg
består av sockerderivat (peptidoglykan, murein) och aminosyror. Eukaryota cellväggar består
främst av polysackarider.

Ekologi, metabolism och vittring
Det finns många fördelar för mikroorganismer med att växa på stenytor. Här fastnar olika
näringsämnen från omgivningen och stenen kan också utnyttjas som källa för energi och
näring. Cellen behöver kol, kväve, fosfat och svavel för att växa. Kalium, kalcium, järn och
andra mikronäringsämnen behövs också. Alla näringsämnen utom kväve och kol går att få
från mineral i sten. Kol kan fås från koldioxid eller från organiskt material. Kväve från
ammonium, nitrat, aminosyror, urea, andra organiska kväveföreningar eller ur luften. Energi
får cellen genom fotosyntesen eller genom oxidation av organiska eller oorganiska
föreningar. Fermentation kan också användas för att frigöra energi ur organiska molekyler.
Cellen binder energin i form av ATP-molekyler. Som restprodukter från dessa processer
frigörs koldioxid (koldioxid bildar kolsyra vid kontakt med vatten) och syror. Dessa kan i sin
tur bidra till att mer näringsämnen frigörs ur stenen genom vittring. Ett för alla bekant
1

Allmän information om mikroorganismer i detta avsnitt har till största delen hämtats från 27, och till mindre
del från 5 och 49.
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exempel på syreproducerande mikroorganismer är de bakterier som bildar plack (biofilm) på
tänder. De flesta mikroorganismer utsöndrar dessutom komplexbildare som fungerar på
liknande sätt.
I och på stenytan varierar temperatur, pH, tillgång på ljus, syre och näring i gradienter över
korta avstånd. Dessa variationer i mikroklimat skapar olika nischer som kan koloniseras.
Mikroorganismerna omformar också sin livsmiljö. De bildar komplexa samhällen där olika
organismer lever tillsammans och skapar ekosystem. Många organismer utsöndrar klibbiga
polysackarider och skapar på det sättet en så kallad biofilm. I biofilmen finns också
gradienter av olika slag. Biofilmen ger gott fäste till underlaget, bidrar till att näringsämnen
ackumuleras och absorberar vatten. Den skyddar mot yttre påverkan som till exempel
kemikalier. Beroende på variationer i luftfuktigheten så torkar och sväller biofilmen. Det kan
ge upphov till spänningar som är så starka att små bitar av eller hela mineralkorn lossnar.
Tester har visat att biofilm på det sättet kan dra loss små bitar av glas från en glasskiva (17).
Mikroorganismer som växer en bit in i stenen kallas endolitiska. De kan växa i porer eller in i
sprickor och svagheter i mineralen. På det sättet får de extra skydd mot uttorkning och för
mycket solljus. Hur djupt ner de växer begränsas för fotosyntetiserare av ljustillgången och
för andra av tillgången på näringsämnen. Euendolitiska organismer är enligt vissa källor de
mest skadliga av de endolitiska organismerna (11). De kan lösa upp mineral och enkelt borra
tunnlar på mellan 3-25 µm i korn av till exempel kalcit (39). Hur den processen går till är inte
helt klarlagd. Endolitiska organismer ger upphov till en diffus färgförändring på stenytor. Det
är ett mycket vanligt fenomen på sten och kan lätt misstolkas för annan ”smuts”(11).

Bakterier
Gruppen bakterier utgörs av en enorm mängd arter. Vissa får sin energi från oorganiska
föreningar (ur mineral) och sitt kol från koldioxid (kemolithotrofa). Det är på det sättet de
flesta näringsämnen först blir tillgängliga för näringskedjan genom att de frigörs ur sten.
Andra får kol eller energi från organiska föreningar (organotrofa). För att bryta ned organiska
ämnen (genom oxidation) behöver många bakterier syre och de är (liksom människor)
aeroba. De som kan använda oorganiska ämnen som till exempel oxiderade former av järn,
mangan, kväve eller svavel istället för syre kallas anaeroba. Bakterier som får sin energi från
solljus genom fotosyntesen (fototrofa) kallas cyanobakterier.
Cyanobakterierna var de första syreproducerande organismerna på jorden och det är deras
förtjänst att atmosfären först syresattes. De kan binda kväve ur luften och är därför ofta
pionjärorganismer när en ”ny” bergyta koloniseras. Cyanobakterier innehåller klorofyll och
fykobiliner som färgar dem gröna (klorofyll), blå, röda eller bruna (fykobiliner).
Cyanobakterier trivs på ytor där det rinner vatten och de bildar hinnor som är rödbrunsvarta
till gråsvarta (6,7). I dessa hinnor lever även alger men ju mörkare färgen är desto större
andel utgörs av cyanobakterier (43). De mörka hinnorna kan skapa ett fläckigt och smutsigt
intryck och upplevas som ett estetiskt problem (24). Cyanobakterier kan också borra sönder
mineral. På en marmorhäll med hällristningar i Canada dokumenterades 300 micrometer
djupa gångar som borrats av euendolitiska cyanobakterier (58). Växten av cyanobakterier
(och alger) kunde i det fallet knytas till skugga från träd. Ju längre bergytan skuggades under
dagen desto tjockare var algskiktet.

6

Bakterier kan bilda endosporer. Det är viloceller som är extremt värmetåliga och
motståndskraftiga mot kemikalier. Endosporen kan överleva länge, upp till miljontals år.
Vissa förhållanden aktiverar endosporen som då snabbt kan växa till.

Alger
Alger är en stor grupp av organismer med stora variationer. Alla innehåller klorofyll och får
sin energi genom fotosyntes. Klorofyll ger grön färg och de alger som förutom klorofyll
innehåller xanthofyll är bruna eller röda. Vissa innehåller fykobiliner som också ger röd färg.
Algernas cellvägg kan se mycket olika ut. Ofta består den mest av cellulosa fibriller. Vissa
alger deponerar kalciumkarbonat i cellväggen, andra har en cellvägg som huvudsakligen
består av kisel. Terrestra alger kräver 100% luftfuktighet eller tillgång till flytande vatten för
att växa (58). Alger har inte långlivade vilo- eller spridningsformer och är därför relativt
enkla att bli av med om tillgången på vatten minskas. Alger (och/eller cyanobakterier) ökar
inträngningen av vatten i sten och kan på det sättet bidra till kemisk upplösning och
frostsprängning. Mörka hinnor minskar reflektionen från stenen (albedo) vilket ökar
uppvärmningen. Det kan bidra till att bergytan får en lämplig temperatur för algen (eller
cyanobakterien) att växa, även om det är minusgrader i luften. Det kan också bidra till ett
ökat antal frost-tö cykler genom uppvärmning dagtid och avkylning nattetid. Alger (och
cyanobakterier) kan på samma sätt bidra till nedbrytning av puts (44).

Svamp
Svampar är en stor och varierad grupp kemoorganotrofa organismer (får både energi och
näring ur organiska ämnen). I flera källor anges svamp som den grupp av mikroorganismer
som orsakar störst skada på kulturhistorisk sten (13,14). Svamparnas taxonomi
(klassificering) förändras ständigt (18). Den utgår från morfologisk karaktäristik. Men samma
art kan växa på olika sätt och molekylära analysmetoder har visat att svampar som ser mycket
lika ut kan ligga långt ifrån varandra fylogenetiskt (evolutionärt). Svampar har kraftiga
cellväggar som består av fibriller av kitin, en polymer av N-acetylglukosamin och glukaner,
B-1,3-bundna glukosenheter. Blandningen är svår att lösa upp vilket är en av anledningarna
till att det är svårt att tvätta bort svamp från kulturhistoriska material. Det finns enzymer som
kan bryta ner väggarna men praktiska försök har inte varit framgångsrika (17). En populär
beskrivning av en svamp är en organism som ”tar upp näring genom diffusion, består av
hyfer och sprids med sporer. Svamphyferna växer i spetsen och förgrenar sig på ett sätt som
gör att de växer bra i porösa material eller på ytor. Näringen sugs upp genom hela cellytan.
Svamp producerar sporer som sprids lätt i luft och vatten” (34).
Mögelsvampar bildar hyfer som växer ihop till ett luddigt nätverk som kallas mycelium.
Hyferna växer in i svagheter och runt mineralkorn. De täcks ofta av klibbiga polysackarider
som gör att de fäster bra (17). Jästsvampar är encelliga och ofta runda. De förökar sig genom
delning. Andra förökningssätt är med konidier (asexuella sporer) eller sexuella sporer.
Konidier består av en eller flera celler och har låg metabolism. De har en extra stark,
vattentät, död och skyddande yttre cellvägg och kan vara gröna, gula, svarta, rosa etc. Vissa
svampar bildar sklerotier vid ogynnsamma förhållanden. Det är svarta (melanin), hårda,
tublika, små ansamlingar av hyfer och fungerar som vilostadier och spridningsenheter.
Konidier, sporer och sklerotier är motståndskraftiga mot torka, värme, UV-ljus och
kemikalier, dessutom finns de överallt; i luften och på ytor både inomhus och utomhus. Om
vilostadiet bryts så växer organismen till om miljöförhållandena är rätt.
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På senare år har en svampgrupp pekats ut som speciellt skadlig för kulturhistorisk sten; de så
kallade svartsvamparna som också kallas ”meristematic-” eller ”microcolonial fungi”. Svart
jäst kan också ingå i gruppen (13,51). De är runda, mörkfärgade av melanin och kan vara
metaboliskt aktiva även vid mycket låg tillgång på näring (51). Dessa svampar är speciellt
anpassade för att växa på ytor där klimatet växlar mellan hög temperatur och torka samt
moderat temperatur och fukt. Man har inte kunnat visa att svartsvampar producerar syror.
Men etsning (”biopitting”) har rapporterats. Svartsvampar tål ett tryck som motsvarar 4,5
gånger mer än vad som krävs för att krossa en glasflaska, innan organismen går sönder (14).
De kan på det sättet orsaka skada genom att skapa ett högt tryck när de växer in sprickor och
svaghetszoner i mineral. Det kan vara den viktigaste orsaken för skador på sten, före miljö
och biokemiska faktorer. Eftersom svartsvamparna är anpassade till en extrem miljö är de
svåra att få bort. De är extremt motståndskraftiga mot både fysikaliska och kemiska angrepp.

Lav
Lavar är makroskopiska men tas ändå med i rapporten, eftersom de består av mikroskopiska
organismer som lever i symbios. Lavar är ofta lätta att identifiera som biologisk växt.
Undantaget är endolitiska lavar som växer inuti stenytan. Lavar består av en fotobiont (en
fotosyntetiserare; grönalg eller cyanobakterie) och en svamp (5). Svampen ger struktur,
skydd mot bland annat uttorkning och frigör mineral (näring) ur stenen. Algen bidrar med
kolhydrater. Om det är en cyanobakterie som ingår i laven kan den tillgodogöra sig kväve
direkt från luften. Det är ofta fallet för pionjärarter. Lavar är konkurrenssvaga och etablerar
sig där andra organismer inte trivs.
Lavar:
Klarar uttorkning
Tar upp vatten ur fuktig luft
Förlorar vatten långsamt
Fotosyntetiserar vid låg temperatur
Har låg tillväxthastighet
Tar näring direkt ur regnvatten in i cellen.
Lavar som växer hårt tryckt till substratet kallas skorplavar. De har inga speciella fästorgan
utan hela lavkroppen växer in i och runt mineralkornen ytterst i berget. De är svåra att ta bort
utan att en del av stenytan följer med. Lavar som har fästorgan (rhiziner) som växer ut från
undersidan av lavkroppen och är fästa till underlaget via dessa kallas bladlavar. Vissa är
navlade, det vill säga att de har rhiziner endast i mitten. Lavar som fäster vid underlaget i en
enda punkt och är busklikt förgrenade kallas busklavar.
Bergens museum har studerat lavar på hällristningsområdet Vingen i Bremanger kommune
(6,7). Bergarten i området är sandsten och den är nästan 100% täckt av lav. Det visade sig att
vittringssonen under de flesta lavar var 7-10 mm, men att det fanns en lavart som hade ett
vittringsdjup på i genomsnitt 16 mm (Ophioparma ventosa). Under denna lav var
koncentrationen av en viss typ av lavsyra högre än hos de övriga studerade lavarna (7).
Lavsyror är ämnen som utsöndras av svampkomponenten i laven. De kan bidra till att lösa ur
näring ur stenen och till att skydda mot angrepp av andra mikroorganismer. Förutom
lavsyrorna kan lavarnas förmåga att hålla fukt bidra till kemisk upplösning och till ökade
problem med frostsprängning. Under de studerade lavarna var vittringssonen helt fylld av
biomassa och den bestod till 90% av svamphyfer. Dessa bidrar till nedbrytning genom att
svälla och krympa beroende på luftfuktigheten.
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En fyraårig studie på Gotländska kyrkor pekade på att några lavarter kan orsaka skador
snabbt på en viss sten, medan de kan verka stabiliserande på andra stensorter. Som exempel
kan nämnas att Lecanora atra kan ta med sig ett 1-4 mm tjockt ytskikt på 5-20 år om den
växer på sandsten med låg kalcithalt. På andra stensorter kan den istället fördröja
nedbrytningen (44).

Rengöra/förebygga påväxt
Varför ska man rengöra?
Det är inte säkert att en rengöring är samma sak som att återställa stenytan till hur den
ursprungligen såg ut. Den kan ha förändrats mycket genom åren som ett resultat av vittring
och andra processer. Men rengöring av stenbyggnader gör oftast att människor uppfattar dem
mer positivt (42). Det gäller också för hällristningar (VM) och runsten (TS). Rengöring kan ta
fram stenens yta med färg och form. Kanske ska stenen konserveras med någon metod som
kräver en ren yta för att fungera. Det är en fördel ur bevarandesynpunkt att förebygga
nedsmutsning (av påväxt eller annan orsak) och hålla ytor rena istället för att upprepa cykler
av rengöring - nedsmutsning (42). Det kan man se i naturen där ytor som hålls rena till
exempel av vattenrinning eller exponering för regn, vittrar mindre än ytor som varit eller är
nedsmutsade.

Strategier för att ta bort/förebygga mikroorganismer på sten
För de flesta kulturhistoriska material rekommenderas sänkt fuktighet för att kontrollera
mikrobiell växt (17,55). Mekanisk rengöring, desinfektion och därefter klimatkontroll är den
vanliga strategin. Men när det gäller monument utomhus är fuktkontroll oftast inte möjligt
(33). De metoder som finns till hands idag för att ta bort och förebygga mikrobiell växt på
sten utomhus är långt ifrån effektiva (20). Dessutom analyseras sällan ”smutsen” innan
rengöring. I de flesta fall genomför konservatorn ett par fälttester av olika rengöringsmetoder
under begränsad tid. Biologisk påväxt kanske tas bort med aggressiva metoder som är mer
relevanta på annan typ av smuts och krustor. I vissa fall är det tydligt att det handlar om
biologisk växt. Då används ofta mekanisk rengöring med vatten och borste eller
högtrycksvätt och därefter en biocid med viss långtidsverkan.
Klimatåtgärder

Inbyggnad
Att klimatet hänger nära samman med mikrobiell växt och vittring visar ett intressant
exempel från Aspeberget i Tanum (15). Där restes en skyddsbyggnad i mitten av 1980-talet
över en stor publik hällristning (4). Orsaken var att ristningen flagvittrade kraftigt och man
ville skydda den mot regn. Samtidigt gjorde Karlstads och Stockholms universitet
undersökningar på platsen som en del av Luftföroreningsprojektet. Det visade sig att berget
under byggnaden, som hade tak och väggar av vit korrugerad plast, vittrade 50 gånger
snabbare (75mm/1000 år) än beräknad normalvittring (1,5mm/1000 år) (26). Berget blev
grönt av en tjock algmatta och vittringen förklarades som ett resultat av algväxt och att
torrdeponering inte sköljdes av (45). Taket togs bort 1996.
I Canada har en hällristning byggts in i en helt sluten byggnad. Syftet var att skapa ett torrare
och stabilare klimat utan frost-tö cykler (57). Noggranna undersökningar som visade att
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cyanobakterier och alger bidrog till nedbrytningen var en viktig grund för åtgärden. I
byggnaden hålls bergytan torr och algväxten är passiv. Vittringen har stannat av.
Övertäckning
Ljustäta övertäckningar har använts under senare år för att få bort biologisk växt på
hällristningar (4,6,12, 15, 21, 22, 38, 41, 43). När ljuset blockeras förhindras fotosyntes.
Genom att fotobionterna ger näring till andra organismer dör även de efter ett tag (43). En
studie i Vingen visade att alla lavar på en bergyta dog efter två års täckning med svart plast.
Om täckningen kombinerades med etanol (99%) eller en kvartär ammoniumförening (Pingo)
var alla lavar döda efter ett år. Att organismerna är döda är inte samma sak som att berget är
rent. Efter 14 månaders övertäckning kan vittringshuden fortfarande vara full av hyfer (12).
Om det är fuktigt under övertäckningen bidrar det till mikrobiell nedbrytning av de döda
lavarna (och hyferna). Samma effekt uppnås om fuktig jord läggs på berget/stenen.
Mekanisk rengöring

Mekanisk rengöring med eller utan vatten ses ofta som skonsamma och säkra metoder. Man
slipper använda kemikalier som kan påverka stenen, hälsan eller miljön. Även dessa metoder
ska utvärderas noga innan de tillämpas. Den mekaniska påfrestningen kan vara mer skadlig
för stenen än mikroorganismerna i sig själva. Slitaget blir mindre om påväxten först mjukas
upp genom inpackning i cellstoff eller bentonitlera. Återväxten går ofta snabbt eftersom det
bara blir rent på ytan medan ”rötter”, sporer och endolitiska organismer sitter kvar inuti
stenen. Mekanisk rengöring är ofta arbetsintensiv.
Skurborste och vatten
En regelbunden rengöring med skurborste och vatten kan ha många fördelar genom att
påväxten och negativa konsekvenser av den hålls tillbaka. Metoden kan dock slita på känslig
sten och det är förmodligen mindre bra om rengöringen sker med långa tidsintervall. Ibland
används varmt vatten. Det ska inte vara varmare än 60 grader då kan organisk smuts
koagulera och bli olöslig (28).
Högtryckstvätt
Högtryckstvätt är en vanlig metod för att ta bort biologiska hinnor på kulturhistorisk sten
(BB). En studie på sandsten visade att det blev rent genom att de yttersta
nedsmutsade/bevuxna mineralkornen avlägsnades (42). Högtryckstvätt kan få vatten att
tränga in djupt i stenytan (47). Det kan accelerera olika typer av vittring till exempel kemisk
upplösning och saltvandring. I en studie på ett antal monument i Tyskland studerades
återväxten efter rengöring med högtryckstvätt (56). Stenprover borrades ut innan rengöring
och upp till 9 veckor efteråt. Förekomsten av mikroorganismer studerades genom
provtagning, odling och räkning av kolonier. Det visade sig att mängden minskade direkt
efter rengöring men att den snabbt återgick till samma som innan. På en porös kalkrik sten
ledde högtryckstvätten till en stark ökning i antalet mikroorganismer.
Ångtvätt
Vattenånga har stor specifik yta och får god kontakt mot stenen vilket förbättrar rengöringen
(47). Vattenånga är ett lämpligt sätt att rengöra de flesta typer av kulturhistorisk sten och
populärt bland stenkonservatorer (SR, ST). I kombination med roterande borste ger det
snabbt resultat (ST). Vid en test på RAÄ visade det sig att en stenyta som rengjordes med
ånga värmdes upp till 60 grader (59,60). Den tog upp mindre vatten än vid traditionell
inpackning med kemikalier och därefter sköljning.
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Kemisk rengöring

Kemiska medel används ofta för att mjuka upp påväxt eller efter rengöring för att fördröja
återväxt. I de flesta fall tillämpas medel som konservatorn har erfarenhet av eller efter att
mindre tester genomförts på det objekt som ska rengöras. I de tester av biocider som finns
publicerade har olika produkters avdödande effekt studerats under ett par veckor. De flesta
undersökningar har skett på organismer som isolerats från fältobjektet och sedan odlats på
medium eller stenprover. Resultaten från dessa undersökningar behöver inte säga något om
hur biociden fungerar i fält där mikroorganismen lever i en skyddande biofilm tillsammans
med andra organismer. I en undersökning av Gorbushina et al (2003) testades 40
kommersiellt tillgängliga biocider (20). Ingen av produkterna gav tillfredställande resultat.
Ett par var effektiva på laboratoriet men hade sämre effekt i fält.
På katedral Alcalà de Henares i Spanien fanns det tydliga hinnor av mikroorganismer bara ett
par månader efter en omfattande renovering avslutats (19). Ett flerårigt projekt för att testa
biocider startades med lab och fälttester. De initiala fälttesterna omfattade fyra biocider. Alla
tester visade att den bakteriehämmande effekten av applikationen var borta efter 60 dagar.
Man måste ha med i planeringen att behandlingar med biocider måste upprepas med inte allt
för långa tidsintervall.
Flera studier har undersökt om biociden åstadkommer någon färgförändring på substratet
eller om det bildas salter. Lättlösliga salter, som till exempel natriumklorid, kan orsaka
saltsprängning när det löses upp och kristalliserar beroende på luftfuktigheten. Det är mycket
få studier som har undersökt eventuella andra negativa interaktioner mellan biocid och
stenen.
Alkoholer
Etanol och isopropanol (60-85%) är de vanligaste medlen för desinfektion i sjukvårds- och
laboratoriemiljö. Lösningen denaturerar proteiner och löser lipider. ”Etanol är välkänt för att
döda svamp och mögel i konserveringsbranschen”(3). Men alkohol har inte fått någon stor
spridning när det gäller användning på sten utomhus. I flera artiklar omnämns etanol som ett
desinfektions-steg som kombineras med en eller flera andra produkter som omtalas som den
verksamma biociden (29, 55). I ett par internationella studier har etanol undersökts som en
bland andra biocider (20, 53, 58). Många biocider är lösta i etanol och effekten kan ha dolts
på det sättet.
Etanol påverkar bindningarna mellan peptidoglukanmolekyler i cellväggen (9). På det sättet
försvagas cellväggen och kan sprängas som ett resultat av det osmotiska tryck som finns över
cellmembranet. Etanol verkar också genom att försvaga den hydrofoba interaktionen på
insidan av cellmembranet vilken är viktig bland annat för att transporten över membranet ska
fungera. Koksalt kan försvaga den effekten. Djurceller är mer toleranta mot alkohol än
växtceller för de har högre andel sterolkomponent i cellmembranen.
Etanol har testats i Canada på prover av marmor med växt av grönalger och cyanobakterier
(58). Artikeln anger att etanol hade en mycket liten effekt för att avdöda organismerna men
samtidigt uppges att en koncentration på 40% etanol var effektiv. Det kan vara så att de
använde 40% etanol och att bara en del av organismerna dog. Etanol testades också 1980 (i
fält) av CCI för lavborttagning på granit. På en mindre testyta som sprayades en gång var
lavarna döda eller på väg att dö efter tre veckor (53).
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Biofilm i vattenrinning är lätt att ta bort med etanol. I Vingen var en testyta ljus och ren ett år
efter behandling (6, 43). Vid enstaka praktiska försök som genomförts med etanol på
kulturhistorisk sten i Sverige har positiva resultat rapporterats (16) men vid en del försök har
ingen effekt alls uppnåtts eller så har stenen ”blivit mer grön” (RK, CS, AML). I nord Norge
har etanol (99%) använts relativt frekvent under senare år för att hålla hällristningar fria från
lav. Som en negativ konsekvens rapporteras att berget blir mycket ljust vilket ser onaturligt ut
och kan bidra till att kontrastverkan blir sämre (BH). Det är troligt att berget blir ljust för att
det blir fritt från cyanobakterier och svarta svampar som sitter i porerna och färgar det mörkt.
Enligt Florian skulle 70% etanol kunna ta död på svamp genom att alkoholen fungerar som
lösningsmedel och våtgörare så att cellväggen blir permeabel (17). Vattnet bär alkoholen in i
cellen där proteinerna denaturerar. Vid högre koncentration av alkohol fungerar alkoholen
bara som ett lösningsmedel och gör cellväggen vattenpermeabel vilket istället, enligt samma
källa, kan gynna aktivering. En etablerad forskare har nyligen hävdat att etanol inte kan ta
död på svartsvamp (TW via SR).
Oxiderande ämnen
En oxidant får andra ämnen att lämna ifrån sig elektroner och bryter på det sättet intra- och
intermolekylära bindningar. Oxiderande ämnen bryter snabbt ner biologiska hinnor men de
kan också vara mycket aggressiva mot sten (32).
Klorin (natriumhypoklorit) används ibland på kulturhistorisk sten (CS, GM). Den aktiva
substansen i klorin är hypokloridjonen som är en mycket reaktiv oxidant. Ute-mögeltvätt
(aktivt ämne natriumhypoklorit 5-10% och natriumhydroxid 0,5-2%) testades 1995-1996 på
en berghäll i Bohuslän (22, 41). Ytan var lavfri efter en vecka men det hade bildats en vit
fällning som tolkades som koksalt (natriumklorid). Natriumhypoklorit (5%) testades också
1980 i ett liknande sammanhang i Canada (53). Efter tre veckor var all lav död eller på väg
att dö. Kalciumhypoklorit är vanligt vid fasadrengöring i USA (40). Det har visat sig att
behandlingen kan lämna kvar kloridjoner i stenen vilket kan skapa problem om stenen ska
konsolideras efter rengöringen.
Väteperoxid tar effektivt bort biologisk växt men korroderar också stenen (52). Att
väteperoxid kan oxidera mineral och leda till rostfärgade utfällningar är väl känt (31).
Syror
Syror ger ifrån sig vätejoner (H+) i vatten. Vätejonerna är positivt laddade och mycket
reaktiva. De bryter intra- och intermolekylära bindningar; korroderar (oxiderar) metall, löser
upp kalciumkarbonat (kalksten, marmor; 31) och bryter ned protein (48). Syror kan också
bilda lösliga salter som kan orsaka skador. Det är stor skillnad på starka syror som salt-,
svavel- och salpetersyra och svaga syror som till exempel citronsyra. Men även citronsyra
kan etsa sten (52).
Baser (alkalier)
Baser ger ifrån sig hydroxyljoner i vatten (OH-). Hydroxyljonerna är negativt laddade och
mycket reaktiva. Baser löser upp fett (28, 48) genom en förtvålningsreaktion (8). På det sättet
löses cellmembranen, som innehåller fettsyror, upp. Baser neutraliserar syror. De kan skada
silikatsten (granit, gnejs mfl.) som är svagt sura. Baser kan, liksom syror, bilda lösliga salter
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(47). Basiska geler som innehåller bikarbonat (en svag bas) kan vara effektiva och lämpliga
för stenrengöring.
Kalkpasta som är starkt basiskt har testats på hårt växande lav på en känslig kalkstenssockel
på Väte kyrka på Gotland (2,10). Gotländsk våtsläckt kalk blandades med cellstoff för att få
en pasta. Kalken täcktes med plastfolie och fick sitta i två dygn. Därefter sköljdes den bort.
De första två åren efter behandlingen satt laven kvar, men efter tre år var den helt borta.
Liknande inpackningar används bland annat i England för att konservera kalksten (CS).
Kalkinpackning på kalksten kan ha en positiv konsoliderande effekt.
Enzymer
Ytkemiska institutet har testat olika enzym för lavborttagning (25, 52). Det gick lätt att borsta
bort lav på stenar som blötlagts i enzym. Bäst fungerade β-glukanas som bryter ned
cellväggar. Enzym påverkar inte stenen alls. Men det visade sig svårt att få fram fungerande
inpackningar med enzym för fältbruk. Liknande negativa resultat rapporteras av Florian (17).
Det beror bland annat på att temperatur och pH måste hållas vid vissa bestämda nivåer för att
enzymet ska fungera. Bentonit och stärkelse var de inpackningsmedium som var mest
praktiska (25). 2% enzymlösningar användes. Högre koncentration gav inte bättre resultat.
Lösningar med sten i enzym möglade efter en vecka (52). Enzymet kan fungera som näring
för mikroorganismer. Det samma gäller för stärkelse.
Kvartära ammoniumföreningar
Kvartära ammoniumföreningar används ofta på monument (i Sverige och internationellt) då
de anses effektiva, ha låg giftighet och vara relativt inerta mot sten (33). De innehåller en
kväveatom som bundit till fyra grupper som kan se olika ut och ha olika fett- eller
vattenlöslighet (http://apps.kemi.se/flodessok/floden/kemamne/ammoniumforeningar.htm).
Kvävet har en positiv laddning (katjonisk). Kartära ammoniumföreningar kan ibland kallas
katjoniska detergenter. De fäster vid ytor och celler som ofta är negativt laddade (8).
Grupperna som sitter fästa vid kvävet förstör lipider i cellmembranen (27) och fungerar på
det sättet som biocid.
Kvartära ammoniumföreningar bryts ned långsamt eller inte alls i miljön (UR). Ju längre
kolkedjor som är kopplade till kväveatomen desto mer svårnedbruten är molekylen. Gränsen
för klassificering som miljöfarlig produkt går vid 13 kolatomer i kedjan (8). Användning av
kvartära ammoniumföreningar i hushåll och i sjukvården har visat sig kunna selektera fram
resistenta mikroorganismer (30, 36). Produkterna ska inte användas på ett sätt så att de
kommer ut i naturen (UR).
En produkt som används mycket i Skåne är "Grön-fri" vars aktiva komponent är
den kvartära ammoniumföreningen bensalkoniumklorid 8,5% (RC). Bensalkoniumklorid har
en kloridjon som motjon och i vatten är den helt löst (8). Den positivt laddade molekylen
fastnar på celler och de dör. I en studie där bensalkoniumklorid ingick visade sig ämnet vara
effektivt mot både bakterier och svamp vid tester på laboratorium (20). Effekten in situ var
sämre. Bergens Universitet har testat en fungicid (Pingo) som innehåller en variant av
bensalkoniumklorid för lavborttagning (6). Vid inspektion efter ett och två år visade sig att
många lavar levde på den behandlade ytan och att den fått en grön ton av algväxt. Kvartära
ammoniumföreningar är organiska kväveförbindelser och kan fungera som näringstillskott
vilket i det här fallet verkat ha gynnat tillväxt av grönalger.
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Två andra exempel på produkter med kvartära ammoniumföreningar är Bradophen (Bensyldodecyl-bis(2-hydroxyetyl)ammoniumklorid och Beloran
(bensyldodecyldietanolammoniumklorid).
I en rysk studie undersöktes ett muralmåleri 10 år efter behandling med en kvartär
ammoniumförening. Bakteriefloran hade ändrat sig. Streptomyces hade ersatts av Bacilli som
är mer aggressiv mot muralmålningen genom att de producerar organiska syror (35).
I vissa produkter kombineras en kvartär ammoniumförening med bor (borsyra eller salt av
borsyra). Boracol är ett exempel på en produkt som har använts länge inom
byggnadskonservering (3) och används även idag (ST). Effekten håller i sig i ett par år (ST).
Det finns flera varianter. I en produkt är de aktiva ämnena N-didecyldimetylammoniumklorid
(fungerar som bensalkoniumklorid, 8) och dinatriumoktaborat (salt av borsyra). Borsyra
komplexbinder organiska molekyler (till exempel kolhydrater, 8). Det är svårnedbrutet och
ska inte användas så att det kommer ut i naturen. I en skotsk studie undersöktes en biocid som
bestod av bensalkoniumklorid i kombination med dinatriumoktaborat (54). Pulveriserad
sandsten placerades i en lösning av biociden och innehållet av joner analyserades. I lösningen
fanns natriumjoner (från dinatriumoktaborat) och kloridjoner (från bensalkoniumklorid).
Dessa joner kan bilda natriumklorid (ett lättlösligt salt).
Silvernitrat
Silvernitrat (5ppm) har testats i Canada på prover av marmor med växt av grönalger och
cyanobakterier (58). Det var mycket effektivt för att avdöda dessa. Silverjoner denaturerar
protein (27) och är effektiva även på andra grupper av mikroorganismer (30). Silver kan
fällas ut och missfärga stenen. Det är oklart om metoden fått någon spridning på
kulturhistorisk sten.
Metalloxider
Att placera ut trådar eller bleck av koppar eller zink för att låta regn laka ur metalljoner och
på det sättet förebygga kolonisering av mikroorganismer har testats i olika sammanhang.
Zinkplattor finns i vissa länder kommersiellt tillgängliga för att förebygga mosstillväxt på tak
(57) och verkar fungera väl när det gäller att förebygga kolonisering. Befintlig växt avdödas
inte. Plattorna placeras med någon meters mellanrum och exponerade för regn. För
kulturhistoriska material skulle metoden minska behovet av att regelbundet upprepa
behandlingen på det sätt som är nödvändigt för vanliga biocider. I en rapport har återväxt av
lav inhiberats på det sättet under fem år på en granitbyggnad i USA.
Vid ett försök i Tanum hade en koppartråd som fästs mot berget efter ett år ”en mycket liten
hämmande effekt” på laven nedanför tråden (22). Bronsfärg testades också utan att ge något
resultat. Ett år är kort tid för utvärdering. Det kan vara så att koppartråden haft en
förebyggande effekt på nykolonisering om ytan rengjorts innan applicering och försöket
pågått under längre tid.
Koppar kan missfärga ljus sten, men då kan zink användas i stället. Koppar och zink
blockerar grundläggande processer i cellen och är giftigt för insjöfisk och marina
invertebrater.
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Äldre metoder

På kulturhistorisk sten i Sverige var stålborstning i kombination med uppblötning en vanlig
metod för lavborttagning fram till mitten av 1990-talet. Ofta i kombination med Raffex eller
Arrow super clean (23, 25, 59, 60). Raffex innehöll organiska och oorganiska
ammoniumsalter samt glykoler och hade pH 4 (52). Arrow super clean innehöll en basisk
(alkalisk) blandning av nonjonaktiva tensider och komplexbildare (25). Ammoniak2,
natriumhydroxid (kaustiksoda) och koksalt har också använts (ClS). På hällristningarna i
Tanum användes en blandning av diskmedel och desivon under en period på 1980-talet (BÅ).
Formaldehyd har använts i 10% lösning på hällristningar (LB). Effekten var mycket god och
berget rent 5-10 år efter behandling. Formaldehyd är alkylerande och cancerogent för djur.
Behandling med kvartära ammoniumföreningar i kombination med tennoxid
rekommenderades som mycket effektivt i ett par källor från slutet av 1980-talet (1,37). Idag
är tennoxid förbjudet i flera länder.

Varför ska man inte ta bort påväxten?
Det finns många anledningar till att lämna en bevuxen stenyta helt utan åtgärd. Det beror på
vad som växer, om växtligheten bedöms som skadlig eller mycket störande och om det finns
lämpliga metoder att ta bort den samt resurser för att hålla den borta. Många
rengöringsmetoder orsakar skador som man kan förmoda är mycket värre än
smutsen/påväxten. Det är inte acceptabelt. Arbetsmiljön för den som utför rengöringen måste
också beaktas. Hälsofarliga kemikalier eller tunga och monotona arbetsmoment är inte bra.
Ett specialfall är om det finns utrotningshotade lavarter på stenen och de ska lämnas av den
anledningen.
Om man väljer att rengöra kan det leda till att det växer mer ett tag efter rengöring. Det kan
bero på att ytan blir mer porös eller genom att medel används som fungerar som
näringsämnen. Andra negativa konsekvenser kan vara att en stenyta frigörs för kolonisering
av mer skadliga eller störande arter eller för snabb tillväxt av samma arter som tidigare.
Vid en fältstudie i Östfold konstaterades att ytor med kartlav (en pionjärart) flagvittrade mer
än ytor med andra lavarter som etablerar sig efter lång tid (38). Orsaken kan vara kartlaven
etablerar sig så snabbt att den kan växa även där berget vittrar snabbt. En annan förklaring
kan vara att kartlaven är mer aggressiv mot berget.
Om växtligheten tidigare befunnit sig i ett stabilt viloläge kan rengöringen leda till aktivering
och en mer skadlig aktiv period. I vissa fall bidrar mikrobiella biofilmer till att det skapas en
stabiliserande yta/patina (14). Patina med biologiskt ursprung tar lång tid att utveckla och
kallas ibland för ”scialbatura” eller ”rock varnish” (ökenlack). Ökenlack bildas i varma och
torra områden och består av järn och manganoxider och mikroorganismer. I en sådan patina
kan mikroorganismerna befinna sig i ett vilostadium som inte är skadligt. En rengöring kan
störa vilostadiet och dessutom förändra utseendet på ett negativt sätt när det gäller ytstruktur,
kontrastverkan och kulör.
Om kemiska medel tillförs en historisk eller förhistorisk stenyta kan framtida analyser
försvåras, exempelvis kol-14 datering av organiska rester i hällbilder (26). Rengöring kan helt
ta bort mikroskopiska spår som kan ge intressant information till forskningen om kulturarvet,
till exempel rester av färg på runstenar och liljestenar. Objektets värde för forskning idag och

2

Notering i Vitlycke Museums Arkiv.

15

i framtiden måste beaktas på samma sätt som allmänhetens och eventuella ägares eller
närboendes synpunkter och önskemål.
Innan rengöring ska mikroorganismerna undersökas och identifieras. Effekten av
organismerna på stenen ska utvärderas. Om de håller ihop en lös stenyta ska de kanske
lämnas utan rengöring (44,50). Innan en biocid appliceras ska dess effekt på skadliga
mikroorganismer testas på laboratoriet och i fält. Bedömningar som rör rengöring behöver
diskuteras med flera olika specialister (50), till exempel kan utlåtande från lichenolog,
konservator, geokemist och arkeolog behövas. Tratebas och Chapman rekommenderar en
femårig studie av olika möjliga metoder innan en rengöring iverksätts.

Tentativa slutsatser
Den viktigaste slutsatsen är att det faktiskt finns metoder som verkar vara både effektiva,
skonsamma och miljövänliga. För att tillämpa dessa ska konservering/restaurering inledas
med att mikrofloran dödas ca 3 år innan övrig konservering/restaurering iverksätts, alternativt
utförs ett kontinuerligt underhåll när det gäller att förebygga mikroflora. Med tanke på vilka
värden som finns i våra kulturhistoriska stenmonument bör det gå att planera insatser för
rengöring och restaurering på ett sådant sätt att de startar i god tid. Men det behövs mer
forskning för att studera och utveckla bland annat övertäckning, etanolbehandling och
inpackning med kalkpasta som verkar ha få nackdelar. En konservator kan inte
rekommendera en metod som kanske leder till att berget blir rent om tre år.
Idag är projekten oftast planerade så att det bara finns ett par månader till hela konserverings/
restaureringsprocessen. Då behöver rengöringen ge snabbt resultat. Genom forskning och
information kan planeringsprocessen förändras och mer skonsamma och miljövänliga
metoder tillämpas. Det behövs också metoder som kan tillämpas när det inte går att
kompromissa med tidsaspekten. Högtryckstvätt, ångtvätt och natriumhypoklorit kan vara
sådana metoder, men effekterna behöver undersökas för att användningen ska ske på ett
säkert sätt. Ett tredje viktigt område är när det är bäst att inte alls rengöra. Det behövs väl
grundade argument för att få gehör för den ståndpunkten gentemot uppdragsgivare och
allmänhet.
Det finns en stor mängd undersökningar publicerade som handlar om vilken effekt olika mer
eller mindre miljö- och hälsoskadliga biocider har på mikroorganismer som isolerats och
odlats på medium eller på stenprover. Dessa studier innehåller väldigt lite användbar
information, eftersom effekten i fält kan vara helt annorlunda än på laboratoriet. För att få
användbar kunskap måste laboratorieanalyser kombineras med fältstudier som pågår under
lång tid. Iakttagelser och erfarenheter som gjorts av konservatorer/restauratorer med lång
praktisk erfarenhet kan bidra med viktiga pusselbitar.

Forskningsbehov
De organismer som växer på kulturhistorisk sten är ofta sorter som är anpassade till en
extrem miljö med stora variationer i temperatur och fuktighet. De lever i skyddande
biofilmer, är ofta pigmenterade och har kraftiga och motståndskraftiga cellväggar. Många
producerar extremt tåliga vilostadier. För att kunna kontrollera tillväxten av dessa organismer
i och på den känsliga vittringshuden på kulturhistorisk sten, krävs omfattande forskning. Man
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kan jämföra med de resurser som satsas för att kontrollera mikroorganismer inom
humanmedicin (20).
Man kan tänka sig olika strategier som kan vara lämpliga i olika sammanhang. En strategi
kan vara att ta bort de klibbiga biofilmerna utan att avdöda organismerna. Studier bör inriktas
på hur biofilmerna kan göras vattenlösliga så att de kan sköljas eller tvättas bort. Här ingår
studier av mekanisk rengöring som vatten och borste, högtryckstvätt och ångtvätt.
En annan strategi kan vara att ta död på påväxten och sedan låta den ramla bort genom regn
och vind. Det minimerar den mekaniska påverkan på stenen, men det tar lång tid innan det
blir rent. Övertäckningsmetoden behöver undersökas och utvecklas. Metoder för desinfektion
som behandling med etanol och kalkpasta behöver beskrivas och metoder för applicering,
koncentration, åtgärdsintervall etc. optimeras. En tredje strategi kan vara att applicera en
biocid som har långtidsverkan. Miljöeffekter och eventuellt andra negativa konsekvenser på
sten eller påväxt behöver utredas. De minst skadliga produkterna bör rekommenderas.
Metoder för applicering och åtgärdsintervall optimeras.
Kunskap om hur vilostadier av svamp och bakterier inhiberas och aktiveras behöver omsättas
till praktisk kunskap om när och hur rengöring bör sättas in. Vilken tid på året och vid vilket
väder har olika behandlingar bäst effekt? Vilken betydelse har temperaturen?
Fortsatta studier kring att rengöra/förebygga mikrobiell växt på sten bör ske på biofilmer och
inte på enstaka isolerade organismer.
I de flesta artiklar påpekas vikten av att rätt analysera påväxten och eventuella negativa
effekter av den innan åtgärd. En verktygslåda behöver tas fram för att kunna göra sådana
bedömningar i praktiska situationer.
Växer det generellt mer idag än tidigare på kulturhistorisk sten? Det kan i så fall bero på flera
olika faktorer. Kanske har mängden luftföroreningar minskat. Kanske är stenen mer vittrad
eller klimatet fuktigare – det kan också vara ett resultat av konservering/vård. Här krävs en
kritisk utvärdering.

Kort ordlista
Antiseptiska preparat
Desinficera
Inhibera
pH

Sterilisera

har så låg giftighet att de kan appliceras på huden.
eliminera nästan alla skadliga mikroorganismer, men inte alla
mikroorganismer, på ytor på objekt.
reducera mängden mikroorganismer.
mått på koncentrationen av vätejoner (H+) i en lösning, skalan är
logaritmisk, vid pH 5 är koncentrationen vätejoner 10 ggr högre
än vid pH 6.
alla levande organismer på ytan av ett objekt dödas.
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