
Webbmöte om tillståndsbedömning Mötesdatum: 2018-03-06 Mötestid: 10.00-11.00 Deltagare: 
• Alissa Anderson, Riksantikvarieämbetet 
• Anja Wrede med flera, Norrbottens museum 
• Anna Javér, Göteborgs stad 
• Anna Stow, Världskulturmuseet 
• Annika Carlsson, Riksantikvarieämbetet 
• Carola Häggström, Riksantikvarieämbetet 
• Emelie Svensson Järnvägsmuseet  
• Gabriella Eriksson, Riksantikvarieämbetet 
• Ingela Chef Holmberg, Riksantikvarieämbetet 
• Johanna Nilsson, Armémuseum 
• Marei Hacke, Riksantikvarieämbetet  
• Petra Waern, Göteborgs konstmuseum 
• Susanne Nickel, Eskilstuna stadsmuseum  Vi är glada att så många valde att delta på Riksantikvarieämbetets webbmöte om samlingsförvaltning. Den här gången valde vi temat: Tillståndsbedömning.   Syftet med tillståndsbedömningar är att uppskatta och bedöma tillståndet/skicket/konditionen på ett kulturarvsobjekt innan till exempel en förflyttning eller andra åtgärder utförs. Vi började mötet med att Alissa Anderson från Riksantikvarieämbetet berättade om bakgrunden till val av tema.  Standarder för bevarande av kulturarv Sedan 2012 finns två SIS-standarder, en om tillståndsrapport för flyttbart kulturarv och en om tillståndsbedömning av fast kulturarv. I den senare finns verktyg för skadevärdering och klassificering av skador som kan vara intressant även för föremålssamlingar, även om fokus ligger på bebyggelse.  SIS-standarderna finns i dagsläget endast på engelska. Mellan 2018 och 2020 finns ett licensavtal mellan SIS och Riksantikvarieämbetet som innebär att 
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standarderna, som normalt kostar pengar, nu går att ladda hem utan kostnad på SIS hemsida. (se länk nedan)   Även standarden Spectrum tar upp tillståndsbedömning i processen: Tillståndskontroll och teknisk bedömning. I Spectrumstandarden ligger fokus på dokumentation. När görs tillståndsbedömningar? Tillståndsbedömningar kan göras i olika syften och kan se olika ut beroende på typ av samling eller föremål. Oftast görs tillståndsbedömningar vid förvärv, utlån och utställning, men även vid inventeringar. Tillståndsbedömningar görs också innan konservering, då ofta av konservatorn.  Beroende på syftet med bedömningen, typ av föremål och vilka resurser man har görs tillståndsbedömningen mer eller mindre översiktligt eller detaljerat. Om museet har många utlån under ett år får man en erfarenhet och rutin, men man kan också tvingas att göra bedömningarna på ett enklare och snabbare sätt.   Tillståndsbedömning av en teknikhistorisk samling kanske kan göras annorlunda än för en konstsamling.  Vid stickprovskontroller, då slumpvisa föremål och placeringar kontrolleras i samband med revision, kan en enklare tillståndskontroll göras samtidigt. Vissa gör årliga snabba bedömningar i databasen som kommer med i årsredovisningen.  Vid bedömning av större museisamlingar, till exempel vid flytt, kan det finnas behov av att göra översiktliga tillståndsbedömningar på grupper av föremål eller på hela samlingar. Hur görs tillståndsbedömningar? Det är främst okulära besiktningar som görs. Det kan vara svårt att beskriva eller bedöma objekt på ett likvärdigt sätt. Bedömningar kan se olika ut beroende på vem som utför den. Några menar att det kanske inte spelar någon roll om man tolkar skadorna olika bara man försöker beskriva hur bedömningarna gjorts.   
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Vissa beskriver och värderar skador för att kunna prioritera sina insatser. Beskrivningen kan göras både som fritext och med olika checklistor eller genom att välja mellan på förhand definierade skadetermer. Skadan noteras ofta på en bild av föremålet. Vissa beskriver bara det man ser i klartext utan någon värdering eller tolkning.  De som inte har en egen konservator kan uppleva det som komplicerat att veta vad man ska titta på och bedöma då man inte har tillräcklig kunskap om materialet. Oftast behövs stor erfarenhet för att bedöma nedbrytning och skador på rätt sätt.  Foton används ofta för att de ger bra information, förutsatt att de tas i rätt ljus och förhållanden och att alla detaljer kommer med. Det är bra om detaljbilder kan kopplas till originalbilden så att man ser var på objektet som detaljen är tagen. Foton läggs in i rapporten, i databasen eller kopplas till dessa.   Vissa jobbar med checklistor vid bedömningen så att man vet vad man ska titta på och inte glömmer något. Men det kan vara svårt att ha checklistor som täcker alla olika typer av objekt och material. Vissa databaser har rullistor för olika typer av skador.  Om tillståndsbedömning görs i samband med till exempel en digitaliseringsinsats och ska utföras av personal utan formell utbildning kan ett mer standardiserat sätt att beskriva konditionen och skador behövas.   Som nyanställd kanske man är mer noggrann i bedömningarna men arbetet behöver oftast rationaliseras efterhand på grund av tidsbrist.  De byggnadsantikvarier som är med på mötet gör individuella bedömningar av varje objekt, men följer inte någon specifik mall.  Någon nämner att det är viktigt att ha bra ljusförhållanden när man utför tillståndsbedömningen, annars är det lätt att missa skador.   
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Hur ser rapporteringen ut? Hur tillståndsrapporteringen ser ut varierar. Vissa har enklare dokument, till exempel lista på föremål i excel. Vissa använder mer avancerade konditionsblanketter, med en blankett per föremål, till exempel vid lån och utställning. Vid utlån låter man inlånaren godkänna och skriva under blanketten. En del gör tillståndsbedömningar direkt under relevant textfält i databasen.  Anna Stow tipsar om en bra konditionsrapport från National Museum of World Cultures i Holland. Den börjar med en bild och har en checklista om skador. Fritext om man behöver komplettera. Plats för fler bilder. Underskrift.  Vissa har gjort egna checklistor med inspiration från andra protokoll. Ibland behövs olika system för olika syften. En bedömning i magasinet kan funka direkt i databasen, men det kanske inte går att skriva ut en tillståndsrapport som går att använda för utlån.  Varför måste man värdera skador?  Ibland räcker det inte med att bara beskriva det man ser. Klassificiering av skadebilden (oftast mellan 1-4) kan ligga till grund för prioriteringar i arbetet med samlingar.  Skador och nedbrytning kan vara osynliga för blotta ögat. Man kan behöva använda släpljus och extra förstoring. Det kan finnas pågående nedbrytning som inte syns. Det är bra att kunna mäta graden av nedbrytning över tid. Då är värderingen av konditionsbedömningen viktig. I vissa fall räcker det med att beskriva skador.  Hur sparas bedömningsinformationen? De flesta har ambitionen att integrera eller koppla så mycket som möjligt av informationen från tillståndsbedömningar i befintliga datasystem, så att man lätt kan få tillgång till och se informationen som hör ihop med ett specifikt objekt. Men ibland är detta inte möjligt på grund av databasens utformning. Vissa databaser och vissa versioner av databaser är inte kompatibla med tilläggsmoduler för tillståndsrapportering. Vissa konserveringsmoduler till databaser fyller inte sitt syfte.  
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En del skriver informationen rätt in i databasen med fritext. Det kan ibland finnas fält för tillstånd och konservering.   Vissa lägger konserveringsrapporter och tillståndsrapporter som PDF-er i eller kopplade till databasen.  Susanne Nickel tipsar om att Nationalmuseet i Slovenien har jobbat mycket med att integrera tillståndsinformation och bilder i databasen.  Vilka verktyg finns? Nationalmuseum har ett program för tillståndsdokumentation, Dinspector, som utvecklats av ett separat företag och som integrerats med museets version av Museum Plus och konserveringsmodulen som finns i databasen. Alla versioner MuseumPlus och andra databaser är dock inte kompatibla med Dinspector.   Göteborgs konstmuseum har testat verktyget Articheck för dokumentation.  Det är bra att ha en läsplatta eller dator med sig vid bedömningar. Speciellt för att kunna se bilder. I realiteten har man ofta protokoll i pappersform då man måste skicka dem vidare till kurirer och mottagare och de lätt ska kunna arbeta med tillståndsbedömningen. I vissa verktyg finns en kostnad för varje gång som en digital uppdatering av bilder eller tillståndsnoteringar görs.  Offentliggörs tillståndsbedömningarna? Tillståndsrapporter borde kanske tillgängliggöras för allmänheten då de är offentlig handling.  Rapporter där tillståndet för objekten är dåligt kanske känns mindre bra att tillgängliggöra, men kan kanske också visa på vilka behov av resurser som behövs för samlingsförvaltningen.   Ibland kan det vara svårt att välja ut i databasen vilken information och bilder man vill tillgängliggöra. Man kanske inte vill tillgängliggöra vissa konditionsbilder eftersom det är arbetsmaterial.  
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British museum tillgängliggör rapporter i viss mån. (se länk nedan. Sidan håller dock för närvarande på att uppgraderas. Annikas anm.)  Når tillståndsinformationen rätt personer?  Beror på i vilket sammanhang den görs. Oavsett syfte med tillståndsbedömningen så har den betydelse. Även korta noteringar om ett föremåls skador eller förändringar har betydelse för att se utvecklingen över tid.  Man kan ha ett gott samarbete kring konditionsprotokoll när man arbetar internationellt även när man inte har samma språk eftersom det finns en slags oskriven konsensus.  Stort tack för detta möte och alla bra berättelser, synpunkter och tips! Nästa möte hålls den 11 april, 2018. Länkar som nämndes under mötet:  Articheck https://www.articheck.com/  Conservation and science in the database, British museum. (För närvarande stängd på grund av uppgradering) http://britishmuseum.org/research/collection_online/about_the_database.aspx  Dinspector  https://www.dinspector.com/  SS-EN 16095:2012 Bevarande av kulturarv–Tillståndsrapport för flyttbart kulturarv https://www.sis.se/standarder/prenumererapstandarderenav/standarder_inom_kulturarvsomradet/   SS-EN 16096:2012 Bevarande av kulturarv–Tillståndsbedömning av fast kulturarv https://www.sis.se/standarder/prenumererapstandarderenav/standarder_inom_kulturarvsomradet/  Spectrum: www.raa.se/spectrum  


