
1 
 

Slutredovisning av deltagande i “12th International Congress on the 

Deterioration and Conservation of Stone” på Columbia University i 

New York i slutet av oktober 2012 
 

Hélène Svahn Garreau, ordinarie medlem i NKF-S. 

E-post: helene.svahngarreau@tyrens.se 

Telefonnummer : 070/9460680 

 

 

Columbia University i New York.  

Inledning 
Detta är en slutredovisning från deltagandet i 12th International Congress on the Deterioration and 

Conservation of Stone. Kongressen går av stapeln var 4:e år och är den största världsomspännande 

konferensen inom stenkonserveringsfältet. Columbia University i New York var nu värd för första 

gången. Ansvarig var George Wheeler, som leder ”konserveringslaboratoriet” på ”historic 

preservation program”. Han har under många år arbetat med att utveckla stenkonserveringen i USA 

och är bland annat välkänd expert på konsolidering av sten med kiselsyraester. 

På arkitekturskolan på Columbia finns en utbildning till att bli ”arkitekturkonservator”. Professionen 

finns i USA och är en blandning mellan antikvarie, arkitekt och konservator. Jag var ”visiting scholar” 

på skolan 2002-2003 och anser mig vara arkitekturkonservator.   
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Stenkongressen ska just öppna. 

Det var mest européer och amerikaner som deltog och presenterade forskning under de fullspäckade 

fyra dagarna. Några skandinaver fanns på plats: Från Sverige kom Daniel Kwiatkowski - som även 

sitter i den vetenskapliga kommittéen samt Ann-Marie Lind och Cecilia Strömer, från Nationalmuseet 

i Danmark kom Susanne Trudsø - som även gjort en poster om Jellingestenen - och från 

Vigelandmuseet i Norge konservator Siri Refsum.  

Den första dagen ägnades åt att lyfta fram ny forskning om hur sten vittrar. Det är av hävd eftersom 

konferensens syfte från början var att studera vittringsmekanismer. ”Konserveringsfrågorna” har 

sedan dess fått större utrymme. Denna gång var det ett flertal studier som presenterades av nya och 

”gamla” metoder och material. Vid två tillfällen sattes även posters upp med studier som 

kompletterade presentationerna. Här följer några av mina iakttagelser. 

Vittringsmekanismer 
Flera studier av saltvittring förevisades. Michael Stieger från Tyskland presenterade några 

problemställningar gällande dataprogrammet ECOS/RUNSALT. Det är framtaget av University College 

of London, University of East Anglia Norwich och universitet i Hamburg. Det används för att kunna 

förutspå kristallation av salter i komplexa saltsituationer. Detta eftersom det oftast förekommer 

blandade salter i byggnader och det är svårt att förutse hur de ska reagera. T.ex. kan det bildas olika 

salter beroende klimatet – d.v.s. temperatur och RH. Dataprogrammet ECOS/RUNSALT togs fram för 

att förstå situationen bättre. Det beräknar utifrån modeller om kemisk jämvikt. Data om saltjoner 

och klimatet införs i programmet och sedan får man ut grafer som visar när kritiska saltsituationer 

beräknas uppstå. Utifrån detta kan man sedan kontrollera och anpassa klimatet. Programmet 

fungera utmärkt med det finns inbyggda problem som man bör känna till, annars kan det bli 

feltolkningar av resultaten. Själva provtagningen är ett riskmoment då man bör följa ett noggrant 

uträknat schema under en längre tid. Vid förekomst av gips och löst calciumkarbonat från kalk i 

kalkputsen kan man få felresultat och ibland missar man vissa saltjoner vid analysen av proverna. Då 

blir det obalans i programmet mellan olika laddade joner.  

”Anti-swelling” produkter 
Timothy Wrangler presenterade en intressant Schweizisk studie av produkter som hindar 

lermineraler i sten att svälla som konserverats med kiselsyraester– s.k. swelling inhibitors. Han visade 
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i sin studie att en sandstens - Villalod molasse - vittring kunde bromsas med användning av en sådan 

produkt. I laboratoriet hade man utsatt stenen för upprepade cykler av väta och torka. Om man 

applicerade en ”swelling inhibitor” i detta fall 5 % 1,3-diaminopropan dihydroklorid i vattenlösning 

innan konslideringen gav det goda resultat.  

 

Tester med ”anti-swelling” produkter på sten i Neapel i Italien. 

Undersökning av äldre konserveringmetoder 
Flera uppföljningar av äldre konserveringar presenterades också.  En kritisk granskning av 

konserveringen av San Pertonios fasad i Bologna på 1970-talet presenterades av Susanna Bracci från 

CNR i Florens. Den genomfördes av konservator Nonfarmale och Rafaella Rossi Manaresi, en av 

pionjärerna i modern italiensk stenkonservering, ansvarade för det vetenskapliga programmet under 

konserveringen. Hon föreskrev konservering med akrylater, Parlaoid B 72 i tunn lösning och en 

polymeriserad dimetylpolysiloxan - Dri film 104 - för att skydda och hydrofobera stenen. Mot alla 

odds och litteratur i ämnet har det visat sig ha fungerat så här långt. Kanske för att akrylatet och 

siloxanet blandats med äldre organiska skyddsbehandlingar som inte helt togs bort på 1970-talet. 

Ett annat intressant exempel från England presenterades av David Odgers och Trevor Proudfoot. Där 

har man kunnat följa upp olika typer av konserveringar som gjordes av John Ashurst på samma fasad 

i de South Court i Woburn Abbey 1985. Fasaden konserverades med flera metoder och man lämnade 

referensytor som jämförelse. Testserien gjordes med anledning av den samtida debatten om vad 

som var lämpligast; ”traditionella mer reversibla metoder” eller ”moderna inte lika reversibla 

metoder”. I studien kunde man konstatera att den traditionella metoden med kalkning och 

kalkvattning fungerar så länge den underhålls med jämna mellanrum, vilket inte skett här. Det allra 

bästa resultatet var behandlingen av en tidig variant på kiselsyraester - kallad Brethane - som inte 

finns på marknaden längre. Fasaden med denna behandling var fortfarande efter 25 år i nästan 

perfekt skick.  Med andra ord hade de ”icke traditionella metoderna” fungerat bäst. Men stenen går 
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inte att återbehandlas och det återstår att se vad man kan göra när förfallet börjar i framtiden. Sämst 

var linoljebehandlade som accelererat skadebilden mer än de obehandlade ytorna. 

Undersökningsmetoder 
Vad det gäller undersökningsmetoder var det inte lika mycket nytt. Några av dessa mer 

”vetenskapliga metoder” som diskuterades var numeriska studier av stabilitet i skulpturer, 

”microdrilling tests”, UPV och ”scratching tests”.  Sådant har testats länge. Nu kan man dock följa 

upp gamla studier med UPV och jämföra. Det har man gjort i t.ex. i klostergården i Saint-Trophime 

Arles i Frankrike och kunnat se hur sten förändras under 16 år. 

Konferensen lyfte även fram de praktiska och enkla fälttesterna. Pådrivande i denna fråga är 

Veronique Vergès-Belmain från LRMH i Paris. Hon önskar att man utvecklar standardiserade s.k. 

”simple tests”. Det gäller mätning av vattenupptagning med”spongentest” och Karstenrör som redan 

tagits fram in den Europeiska standardiseringsgruppen. Vergès-Belmain presenterade en studie av 

några andra metoder: ”drop test”, ”resonance pointer test” ”brush test” och ”strip test”. Alla 

användbara för konservatorer i fält.  Belgiskan Delphie Vandervoorde arbetar med ett 

doktorandarbete med liknande metoder och presenterade en intressant studie 

vattenupptagningstest. Vergès-Belmain vill att ICOMOS stengrupp ska samla ”enkla metoder” från 

hela världen och ta fram standardiserade metoder för några av dessa. På Riksantikvarieämbetet 

gjorde jag för flera år sedan en undersökning av några av sådana metoder och jag hoppas få delta i 

detta arbete. 

Fall studier 
Ett flertal fallstudier från främst USA presenterades. Bland annat presenterade Timothy Allenbrook 

och Andrew Wilson det stora projektet med rengöring och konsolidering av stenen på fasaden New 

York Public Library med ammonium oxalat. Claudia Kavenagh redogjorde för den invändiga 

rengöringen av den brandskadade stenen i katedralen Saint Johan Divine med Arte Mundit i New 

York. Det var ett mycket stort projekt eftersom kyrkan är en av de största. 

 

New York Public Library på kvällen, nyrestaurerad. 
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Poster om krigsskador på sten. 

 

Poster om ”Phillyseal” en kommersiell produkt för att laga och kopiera sten. 

Nya och ”gamla” nanomaterial 
Ett flertal studier handlade om användning och test av nanomaterial som konserveringsmaterial för 

sten och puts. Man har nu testat olika varianter på ”nanokalk”, (nano-calcium alcoxider och nano-

calcium hydroxider) samt nano kiselsyraster och blandningar av dessa. Idag finns två kommersiella 

tillverkare av nano kalk: Calosil i Tyskland och Nanorestore från Italien (från Baglioni-gruppen i 

Florens). Studier med användning av båda presenterades. 
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Undersökningarna visade på varierande resultat som ibland var motstridiga. Det verkar som om det 

beror på vilken sorts sten man testat – d.v.s. dess fysiska egenskaper och kemiska sammansättning - 

samt hur man applicerar nano lösningen samt lösningens egenskaper. En studie från Portugal visade 

att nano kalken inte tränger in (i detta fall var det Calosil som testades). Studien var gjord med 

kapillär absorption. Om man dränker in stenen (eller putsen) tycks det ge bättre resultat. Varje typ av 

sten måste därför testas. Mycket intressant är det stora Europeiska projektet ”Nano-match”, där ett 

flertal vetenskapsmän och kvinnor är upptagna med att testa och ta fram nya nano material såsom 

t.ex. calcium alcoxider lösta i metanol, etanol, butanol och isopropanol (som inte detsamma som 

Calosil och Nanorestore). Projektet presenterades av Stephanie Duchène från LRMH i Paris. Gruppen 

har inget intresse av att skapa produkter som ska säljas - följaktligen borde deras resultat vara mer 

kritiskt än tillverkarnas och tillförlitliga. Hittills har man testat produkterna i laboratorium och fått bra 

resultat. Man har bland annat kommit fram till att en viktig faktor för att få ett bra resultat är hur 

produkten appliceras. När man början applicera den fick de en vit slöja på ytan, men när en 

konservator anlitades blev resultatet bra.  Orsaken var att konservatorn förvätte ytan så att nano 

lösningen penetrerade bättre, vilket vetenskapsmännen inte hade gjort.  I Grekland har man testat 

konsolidering med partikelmodifierad silikonbaserad konsolidant (PMC- Particle Modified silicon- 

based Consolidant) som innehåller ett silikat laddat med TiO2 partiklar i kombination med en 

suspension av nano silikat. Andra nano material som testats är självrengörande titanoxid.  

Sammantaget visar studierna på vikten av att alltid testa metoderna i laboratorium såväl som i fält 

innan man väljer dem. Nano materialen testas överallt i världen och verkar onekligen ha goda 

potentialer. Frågan om nano materialens hälsorisker diskuterade dock inte alls och bör kanske 

undersökas vidare. 

Andra konsolideringsprodukter för sten 
Förutom redan nämnda nano material håller flera forskargrupper på att ta fram andra 

konsolideringsmaterial. T.ex. har man testat Litium polysilicate, hydraapatite och Litium silicate som 

gett goda resultat på flera ställen. Det verkar finnas mängder av möjligheter. 

Ett underhållande föredrag hölls av belgaren Willem De Muynck på universitet i Gent om bakteriellt 

skydd och konsolidering av sten. Det finns en kommersiell produkt kallad Calcite Bioconcept (CB) som 

används för att konsolidera sten. Få studier har gjorts på den och syftet med studien är att testa 

några metoder i laboratoriet. CB-metoden fungerar genom att bakterierna fäller ut karbonater i 

stenen - s.k. biodeposition - vilket stärker stenen. Vissa forskare har påpekat att bakterierna inte 

tränger in i stenen, att metoden riskerar att få ökad påväxt av andra bakterier och att det kan uppstå 

en oönskad hinna på stenen. Man testade därför CB-metoder och en liknande metod framtagen av 

universitet på kalksten från Maastricht för att jämföra resultaten. Testerna visade på goda resultat. 
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Belgiske forskaren Willem de Muynick presenterar forskning från Gents universitet om konsolidering av sten med hjälp av 

biodeposition. 

Fler utvärderingar väntar på dessa produkter! 

Hur biologisk påväxt påverkar sten 
En intressant debatt försiggick om effekten av biologisk påväxt på sten och murverk. Kan de vara av 

nytta?  Några presentationer visade att under vissa förhållanden kan de ha en skyddande effekt. På 

Oxford University studerar man hur murgröna påverkar kalkstensmurar och de visar på en skyddande 

effekt. Främst skyddar de mot förgipsning, d.v.s. föroreningar, men fungerar även som ett ”paraply” 

mot regn samt förhindrar frysning och uttorkning. Det finns också risker med att fälla träd och ta bort 

växter då man istället ger utrymme för nya kolonisationer som kanske är värre än de tidigare. Detta 

har undersökningar visat i Angkor Wat i Kambodja. 

Man testar s.k. ”soft cappings ”, dvs en matta av biologisk kolonisation, på murkrön på ruiner. Dessa 

har visat sig skydda ruinerna bra. Men de måste underhållas så att de inte angrips av växter med 

djupgående rötter. 

Några tyckte att man i trots detta inte får glömma skadeverkningarna.  

Sammanfattningsvis tycktes dock alla vara överens om att man måste studera varje fall i enlighet 

med dess speciella förutsättningar. Man bör känna till klimatförhållandena och vilka typer av 

biologisk påväxt som redan finns. Man behöver också noga följa objektet under en tid exempelvis 

under en årscykel så att man vet hur biologin förändras.  Om man inte känner till alla förhållanden 

och växligheten inte skadar är det bättre att hålla det under observation än att rutinmässigt ta bort 

påväxt. Sedan finns det ju estetiska anledningar också. Det finns med andra ord inga enkla genvägar 

utan varje objekt bör bedömmas för sig. 
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Poster om biologisk påväxt på sten. 

 

Man firade Halloween på Manhattan några dagar innan stormen Sandy bröt ut. 

 

Några referenser: 

 http://science.sdf-eu.org/runsalt/#leftcontent 

http://hpef.us/stone-conference 

http://www.nanomatch-project.eu/nanomatch_contacts001.html 
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