
Ren sten 
Preliminärt program 6–8 maj 
Välkommen till två kunskapsdagar i Sollefteå och Nämforsen om metoder för rengöring och 
dokumentation av ristad och målad sten. Den som önskar kan även följa med på fältstudier 
fredagen den 8 maj. Programmet nedan är inte skrivet i sten och kan komma att ändras. 

Vi kommer att vara utomhus två timmar under onsdagen. Större delen av fredagen är vi i skogen. Tag 
därför med stövlar och regnkläder om det blir regn. 

Onsdagen den 6 maj 
12.00 Lunch på Hotell Hallstaberget. Deltagarna kan lämna sitt bagage på hotellet. 

13.00  Buss till Nämforsens Hällristningsmuseum, Näsåker. 

13.45 Ankomst Nämforsens Hällristningsmuseum. 

13.50 Samling i museets hörsal. 

14.15 Buss eller promenad (ca 10 min) till Hällristningarna på Laxön. 

14.30 Mikroorganismer, konservering och förmedling av Nämforsens hällristningar 
Workshop med Eva Ernfridsson, stenkonservator och biolog. 
Inkl. fika i fält. 

16.30 Övertäckning och avtäckning i Kålfjord 
Mångåriga mätningar och tester har gjort att Alta museum i dag sitter på en 
kunskapsskatt om övertäckning som man gärna delar med sig av till alla som arbetar 
med liknande frågor.  
Martin Hykkerud, arkeolog vid Alta museum, Norge. 

17.00 I Alta har man slutat måla i ristningar 
Alta museum har påbörjat arbetet med att systematiskt ta bort imålningen av 
ristningarna. Besökarna är överraskade och positiva till åtgärden.  
Karin Tansem, arkeolog vid Alta museum, Norge. 

17.30 Buss tillbaka till Hotell Hallstaberget. 

18.15 Ankomst Hotell Hallstaberget. 

19.00 Konferensmiddag i Hotell Hallstabergets matsal. 

 

Torsdagen den 7 maj 
6.30 Frukost 

9.00 Inledning 

9.05 Bruka eller Bevara? Svensk hällristningsvård i internationellt perspektiv. 
 Ulf Bertilsson, Göteborgs universitet 



9.40 Hällbilder och fältbaserad spektroskopi inom MOBIMA projektet. 
En fallstudie i hur man kan arbeta med hällmålningar och bakgrundsgeologi.  
Johan Linderholm, miljöarkeologi vid Umeå universitet 

10.15 Fika 

10.45 3D-skanning – dokumentation och analys av runstenar.  
Laila Kitzler Åhfeldt, Riksantikvarieämbetet 

11.20 Dokumentation med RTI – Släpljusbelysning i datorn. 
 Magnus Mårtensson, Riksantikvarieämbetet 

11.55 ”Det bästa med böcker är att det ibland finns fantastiska bilder i dem” 
 – Att förstå och visa upp bildspråket på Gotlands bildstenar. 
 Per Wideström, Gotlands museum  

12.30  Lunch 

13.30 Vad är rengöring, konservering och rekonstruktion? En genomgång 
 av olika begrepp inom stenkonservering. 
 Helen Simonsson, Riksantikvarieämbetet 

14.05 Ren sten – Rent från vad? En färganalytikers dilemma. Exempel på 
 provtagningsprotokoll och analys. 
 Kathrin Hinrichs Degerblad, Riksantikvarieämbetet 

14.40 Fika 

15.10 Ultrarent vatten 
 Kenneth Bergström, Qlean Scandinavia AB och Mattias Schönbeck, Länsstyrelsen 
 Östergötland 

15.45  Diskussion 

16.00 Slut för dagen 

18.00  Middagsbuffé i Hotell Hallstabergets matsal. 

 

Fredagen den 8 maj 
Fältutflykt: Hällmålningarna och Norrlands stenålder 

Eva Ernfridsson berättar om vilka faktorer som gör att hällmålningarna fortfarande är synliga, trots 
att de varit exponerade i kanske 10 000 år. 

Arkeologiska undersökningar vid Bastuloken i Ramsele har visat på ett närmast industriellt 
utnyttjande av älgen under senare delen av stenåldern.  
Johan Linderholm, miljöarkeologi vid Umeå universitet 

 

6.30 Frukost 

8.00 Bussen avgår från Hotell Hallstaberget 

15.15 Återkomst till Hotell Hallstaberget 

15.30 Buss går vidare till Kramfors/Sollefteå 

16.30 Ankomst Kramfors/Sollefteå flygplats. Flyget till Stockholm avgår 17.25 

 


