
Syskonen Bothéns Stiftelse 2011 
 

Rapport från salt-konferens på Cypern, oktober 2011 
Anne-Marie Lind,  Lind Stenkonservering 
Tel 0301-10872,  e-mail: lind@stenkonservering.se 
www.stenkonservering.se 
 
 

1 
 

Konferensen inleddes med föredrag om saltkristallisation och salttransporter, som 
innefattade ett par verkligt intressanta föredrag. Under dagarna som följde hölls därefter 
föredrag om olika fallstudier, som i särskilt ett fall var bland det bästa jag hört, men flera 
andra var också bra och informativa för en fältkonservator. Föredragen om laboratorieteknik 
och experimentella tekniker var ju intressanta av den anledningen att man som fältkonservator 
sällan, eller aldrig, har möjligheter att arbeta i labb och inte heller har möjligheter att 
experimentera i någon högre grad. Generella konservationsresultat gav information om 
stenkonservering från stora delar av världen. Avsaltning behandlade det oerhört svåra i att på 
ett framgångsrikt och riktigt sätt avsalta ett objekt, och hur det kan både lyckas och 
misslyckas. 
 
Deltagarna var från de flesta av Europas länder men även från så fjärran länder som Japan. En 
hel del deltagare var som vanligt i medelåldern, främst forskare, men det var osedvanligt 
många yngre deltagare, både studenter, konservatorer och forskare. Detta får ses som mycket 
positivt då medelåldern länge varit hög på alltför många konferenser. 
 
Det kanske allra intressantaste för mig personligen var att kontakter kunde knytas till ett 
flertal olika forskare, varav en; Professor Steffen Laue från Potsdam, Tyskland, 
förhoppningsvis kommer att visa sig bli av stort intresse för både mig och andra 
stenkonservatorer i Sverige.  
Dessvärre är det ju så i Sverige nuförtiden att vi knappt har någon utveckling inom branschen. 
Ingen från Riksantikvarieämbetet verkar ha något reellt ansvar för vår verksamhet, och det 
finns ingen som man vet att man kan kontakta för frågor eller förslag. Detta har ju också 
resulterat i att det inte förekommer någon utbildning eller diskussion inom vårt ämnesområde, 
i varje fall ingen som alla över hela landet känner till och kan delta i. Jag nämnde, och 
beklagade mig, angående detta problem, och påpekade även hur nödvändigt det är att forskare 
och fältkonservatorer kan mötas och utbyta kunskap och åsikter. Ofta är det dessvärre så att 
konservatorerna tycker att forskarna sitter med näsan i vädret och pratar ovanför deras 
huvuden om teoretiska problem. Med hjälp av detta försöker de sen lösa praktiska problem. 
Något som ju inte alltid lyckas. Forskarna å sin sida kommer ofta helt enkelt inte, av någon 
orsak, i kontakt med konservatorerna ute på fältet och förstår sen inte att många av deras 
teoretiska kunskaper inte kan appliceras på verkligheten. Detta gör att det måste finnas ett 
forum där alla kan mötas på lika villkor. Allt detta höll Professor Laue med om, och menade 
att även om denna typ av kontakter förekom i Tyskland var det inte så vanligt. Våra 
diskussioner slutade där, men då jag kom hem fick jag ett e-mail från honom där han föreslog 
en gemensam workshop, med olika typer av ämnesområden som kan bestämmas så 
småningom. Detta vore verkligen något som vi stenkonservatorer behöver, och jag ska nu 
undersöka vilka möjligheter som finns när det gäller finansiering , lokaler mm, och framför 
allt att få någon från Riksantikvarieämbetet att ikläda sig rollen som samordnare, då ju detta 
är omöjligt för mig. Jag ska även ta kontakt med kollegor för att diskutera vad som kan vara 
de intressantaste områdena. 
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Som avslutning kan även nämnas att i konferensprogrammet ingick en guidad utflykt till 
Nicosia där vi sen på kvällen åt en utmärkt konferensmiddag i en gammal borg. När 
konferensen var avslutad erbjöds även en heldagstur på ön med en mycket kunnig och bra 
guide, en tur som naturligtvis visade en hel del av de saltproblem som havsnära platser som 
Cypern har alltför gott om. 
 
Konferensen var som helhet mycket lyckad, med ett bra program som generellt sett höll hög 
kvalitet. Allt sköttes på ett bra sätt och allt kring den var välorganiserat och trevligt. 
 


