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iv Significance2.0

Den svenska översättningen av Significance 2.0 utfördes av Riksantikvarie-
ämbetet år 2019. Syftet med översättningen är att tillgängliggöra texten på 
svenska och därmed underlätta för användning och utvärdering av metoden i 
Sverige. Översättningen har i största möjliga mån följt originalet.

I löptexten har vi valt att översätt significance med signifikans. Alternativa över-
sättningar skulle kunna vara relevans eller betydelse. I den australiska versionen 
används ibland begreppet significance som en beskrivning av ett koncept och en 
metod. I de fallen har vi på svenska valt att skriva–signifikansmetoden. Vi har valt 
att behålla titeln Significance 2.0 eftersom dokumentet är mest känt under det 
namnet.

Bilderna som finns i originalet har inte tagits med, på grund av upphovsrättsliga 
skäl. Dessa finns i originalet som kan laddas ned på Department of Communica-
tions and the Arts, Australien Governments hemsida. Bildtexter finns med för att 
de ger kompletterande och betydelsefyll information.

Förord till den svenska 
översättningen
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Samlingarna återger australiensarnas liv på en mängd olika områden och vid olika 
tidpunkter i vår historia. De ger insikt om och förståelse för vårt unika nationella 
sinnelag och våra värderingar samt bidrar till vår förmåga att lösa nya problem på 
typiska australiensiska sätt.

På samma sätt som australiensarna finns spridda över ett vidsträckt landområde, 
är våra samlingar spridda över hela nationen. Av förklarliga skäl har det skapats 
många olika sätt att identifiera och vårda våra samlingar som beror på samlingar-
nas typ och placering samt tillgång till resurser. Det finns betydelsefulla samlingar 
över hela Australien, både på landsbygden och i städerna, ofta på överraskande 
platser.

Significance 2.0 – a guide to assessing the significance of culture heritage  
collections bygger på det gedigna arbete som gjordes med den första utgåvan av 
Significance (2001) vars syfte vara att fastställa en anpassningsbar metod för att 
avgöra signifikansen för samtliga samlingar i Australien. De som sedan 2001 har 
använt sig av metoden har vittnat om att den har inneburit bättre beslutsprocesser 
för deras samlingar på områden som till exempel konservering, fysisk och digital 
tillgänglighet samt vid ansökan om ekonomiskt bidrag.

Effekter av metoden fram till idag och nya tillämpningar av metoden kommer att 
spridas när fler och mer djupgående fallstudier dokumenteras på nätet tillsam-
mans med e-lärandemoduler och annan utbildning. En spännande utveckling kom-
mer att ske i samarbete med andra aktörer under de närmaste åren och innebär 
att metoden kommer att leva vidare.

Collections Council finns till för att stödja arbetet med samtliga Australiens sam-
lingar. Vi vill tacka Department of the Environment, Water, Heritage and the Arts för 
att ha finansierat denna andra utgåva av Significance. Vi vill också tacka kultur-
ministrarna i respektive delstat och territorium i Australien samt den federala 
kulturministern (via Cultural Ministers Council) för det stöd de ger till Collections 
Councils arbete.

Gå gärna in och titta på Significance 2.0, och anpassa metoden till er särskilda 
 situation och bidra med exempel på signifikans på nätet. Låt oss också, i vår strä-
van efter mer hållbara samlingar, utnyttja den potential som samlingarna innebär 
för ett fortsatt innovativt tankesätt över hela Australien.

Noel Turnbull
Ordförande
Collections Council of Australia Ltd 

Hur australiensarna tänker och 
lever framgår av våra samlingar

Förord
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Significance 2.0 hjälper Collections 
Council att uppnå några av dessa 
målsättningar. I synnerhet att främja en 
framgångsrik utveckling för branschen 
och öka Significance 2.0 betydelse, inte 
bara för museer och konsthallar, utan 
också för arkiv och bibliotek. 

Collections Council medger att det finns 
ett flertal olika förhållningssätt till sam-
lingar som hänger samman med vilken 
utbildningstradition deras förvaltare 
kommer ifrån. Det kan till exempel vara 
arkivarier, bibliotekarier, registratorer, 
historiker, konsthistoriker, intendenter, 
vetenskapsmän, konservatorer, chefer 
eller andra ägare. Collections Council 
hänvisar ofta till de fyra samlings-
sektorerna som representerar och 
omfattar dessa olika förhållningssätt 
nämligen arkiv, konsthallar, bibliotek 
och museer.3 Hänvisningar till denna 
kortfattade terminologi förekommer i 
hela skriften.

Efter diskussioner med författarna 
under 2006–2007, om erfarenheter 
sedan den första utgåvan släpptes, 
beslutade sig Collections Council för att 
testa nyttan av metoden som presen-
terades i den första utgåvan. Detta 
gjordes genom ett antal konsultationer.

Allra först genomfördes en kartlägg-
ning i april 2007. Tillsammans med en 
litteratursökning samt rådgivning från 
Collections Council Board och externa 
finansiärer, gjordes en analys av resul-
taten från kartläggningen. Analysen 
gav riktlinjer till författarna för att de 
skulle kunna uppnå Collection Councils 
målsättning för den andra upplagan.4 
I början av 2008 utsågs en sektor-
förespråkare för att se till att samlings-
sektorns olika företrädare tillfrågades 
i varje fas av projektet. Detta var Ian 
Cook, som tillhandahöll kloka råd vid 
diverse olika tillfällen under processen 
och bidrog på ett generöst och tanke-
väckande sätt till projektet. Mycket mer 
än vad hans uppdrag krävde.

I april 2008 fick författarna i samband 
med ett seminarium möjlighet att ta del 
av deltagarnas erfarenheter av att av-
göra signifikansen hos en mängd olika 
samlingar. Ett antal seminariepresen-
tationer lades upp på ett webbforum 
med början i juli 2008 och dessa gav 
upphov till viktiga kommentarer under 
hela året. I februari 2009 lämnades ett 
utkast till Significance 2.0 ut på remiss 
till cirka hundra personer och organi-
sationer med koppling till kulturarvet, 
huvudsakligen i Australien.

Collections Council imponerades av 
den höga kvaliteten på remissvaren 
och även när det gällde varje enskild 
konsultation. De framförde sitt tack 
till samtliga som bidragit för deras 
 insatser. Projektgruppen för Signifi-
cance 2.0 tog varje bidrag under noga 
övervägande och tog med relevanta 
idéer i sin reviderade text.

Ett antal saker som framfördes av de 
personer som granskade utkastet från 
februari 2009, ansågs av projektgrup-
pen ligga utanför ramarna för projek-
tet. Det handlade bland annat om att 
utforska den gemensamma basen för 
olika vedertagna arbetssätt inom de 
olika samlingssektorerna. Samtidigt 
som det underströks att signifikans-
metoden kan anpassas till en rad olika 
omständigheter, medgav projektgrup-
pen att det också finns andra metoder 
som fungerar parallellt med detta 
arbetssätt. Vi förstår till exempel att det 
är osannolikt att detaljerade utlåtanden 
om signifikans skulle kunna tas fram för 
enskilda objekt, serier eller grupper i 
arkiv eller för lånesamlingar i bibliotek.

När det handlar om samlingar som är i 
bruk på detta sätt inser vi att bedöm-
ningar av signifikans eller värde på till 
exempel arkiv och bibliotek vanligtvis 
börjar med en undersökning av kontext 
och proveniens snarare än med en 
analys av de fysiska dokumenten. 
Denna kontextuella undersökning 

Inledning

Significance 2.0 har  publicerats 
av Collections Council of 
 Australia Ltd.1 Några av Collec-
tion Councils2 målsättningar är 
att:

• förbättra stabiliteten och 
hållbarheten för samlings-
sektorn genom kommunika-
tion, samråd och lösning av 
gemensamma problem.

• sponsra de program som 
bedöms vara nödvändiga 
och önskvärda för att främja 
utvecklingen i branschen.

• främja riktlinjer och standar-
der för vård och förvaltning  
av samlingar.

• främja tillgängligheten till  
och delaktigheten i Austra-
liens kulturarvssamlingar.
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kan identifiera funktioner, aktiviteter, 
individer, händelser, förhållanden och 
organisatoriska enheter eller entiteter 
som skulle kunna vara signifikanta. 
Alla dessa kan anses falla under den 
breda rubriken proveniens. Ett arkiv 
eller ett bibliotek kan därefter försöka 
identifiera värdefulla dokument som 
behöver skapas och bevaras som bevis 
på dessa betydelsefulla händelser, 
aktiviteter eller entiteter. Detta kan ses 
som en annorlunda metod än den som 
avses i del 3 och 4 i Significance 2.0. 

Vid arbetsmötet i april 2008, lades fyra 
vägledande principer fram5 som skulle 
utgöra en gemensam grund för de fyra 
huvudsakliga samlingssektorerna när 
det gäller signifikans:

• Vi kan inte behålla allting för evig-
het. Det är därför absolut nödvändigt 
med bedömning av signifikans för att 
vi ska kunna använda våra knappa 
 resurser på bästa sätt för att samla 
in, bevara, dokumentera och digitali-
sera våra samlingar.

• Signifikans är inte ett statiskt till-
stånd, utan är något relativt, tillfälligt 
och dynamiskt. Uppfattningen om 
signifikans beror på perspektiv och 
kan förändras över tid.

• Vid bedömning av signifikans utövas 
på samma gång makt. Kollektivt 
minne och identitet konstrueras. 
Samlingsförvaltare har därför ett an-
svar att rådgöra med berörda grupper 
och vara öppen för alternativa åsikter 
om att beslut som rör signifikans 
kan höja upp vissa kulturföremål och 
marginalisera eller exkludera andra.

• När man ska bedöma signifikans,  
är det absolut nödvändigt att förstå, 
respektera och dokumentera kon-
texten för det samlade materialet. 
Kontexten kan vara de händelser,  
aktiviteter, fenomen, platser, förhål-
landen, människor, organisationer 
och funktioner som format samling-
arna.

Dessa vägledande principer ligger till 
grund för mycket av författarnas nya 
arbete i Significance 2.0 och har också 
legat bakom utvecklingen av nya avsnitt 
som fokuserar på proveniens, kontext 
och principer.

I denna andra utgåva är kärnan i 
signifikansmetoden oförändrad. Den 
bygger fortfarande på framtagande av 
ett välgrundat signifikansutlåtande som 
refererar till ett antal primära och kom-
parativa kriterier. Den här konsekventa 
metoden ska underlätta för alla som 
utför eller tar emot signifikansbedöm-
ningar att tala samma språk. Bedöm-
ningsmetoden har fått en viktigare roll 
som nyckelprocess för att uttrycka 
signifikans och de olika stegen för att 
bedöma signifikans har förfinats.6

Vi tog fasta på synpunkterna om att det 
ofta inte går att bedöma signifikans, 
objekt för objekt, och tog därför med 
flera exempel och rådgivning kring hela 
eller delar av samlingar och samlingsö-
verskridande projekt. Det finns också 
en stor variation av fallstudier och detta 
belyses i den inledande delen som har 
titeln ”Spridda samlingar och signifi-
kans”. Exemplen med den populära 
laglösa Ned Kelly och den utdöda 
inhemska australiensiska pungvargen, 
thylacine, fokuserar på kulturhistoriska 
och naturvetenskapliga samlingar och 
belyser därmed en mängd olika typer av 
objekt och samlingar som förekommer i 
arkiv, konsthallar, bibliotek och museer. 
Dessa exempel understryker betydel-
sen av ett gemensamt språk och en 
gemensam metod för att förmedla 
innebörden och betydelsen av alla 
samlingar.

Avsnitten om kontext och proveniens 
visar hur avgörande det är att ta hänsyn 
till dessa faktorer både före och efter 
det att det har fastställts vilka primära 
kriterier som har störst betydelse för ett 
objekt eller en samling som är aktuell 
för signifikansbedömning. Avsnittet 
”Principer för god praxis gällande signi-

fikans” är ett användbart komplement 
till de fallstudier kring signifikans som 
presenteras i den efterföljande del 6.

Fallstudierna i del 6 finns som samman-
fattning i denna skrift och återfinns i sin 
helhet i Significance 2.0 på nätet.

I denna utgåva ingår också nya kriterier 
för bedömning av objekt med nationell 
signifikans, för att bättre kunna stötta 
Community Heritage Grant Program 
samt statsförbundets Protection of 
Movable Cultural Heritage Act 1986, 
liksom användbara diagram, en inne-
hållsförteckning samt en omfattande 
ordlista.

Significance 2.0 har redan varit en 
framgångsrik resa och jag vill tacka 
Roslyn och Kylie för deras fortsatta 
utveckling av koncept och praxis med 
signifikansmetoden. Jag vill också tacka 
styrelsen för Collections Council, i  
synnerhet tidigare ordföranden Sue 
Nattrass för kloka råd under hela ut-
vecklingsarbetet med Significance 2.0 
och för att ha tagit till sig visionen med 
signifikans på nätet.

Veronica Bullock
Projektchef & redaktör
Significance 2.0
Mars 2009 
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Vad är Significance 2.0?
Significance 2.0 omfattar teori, praktik 
och tillämpning av signifikansbedöm-
ning som koncept för samlingsförvalt-
ning. Den vägleder läsarna genom de 
huvudsakliga delarna och stegen för att 
bedöma signifikans för enstaka objekt, 
samlingar och samlingsöverskridande 
projekt. Med exempel och fallstudier, 
visas metoden för att bedöma signifi-
kans i praktiken för ett stort antal olika 
tillämpningsområden.

Detta är en ny och reviderad utgåva av 
Significance – a guide to assessing the 
significance of culture heritage collections 
som publicerades 2001 av Commonwelth 
of Australia på uppdrag av Heritage Col-
lections Council. I denna andra utgåva 
utvidgas omfattningen av signifikansme-
toden till att även visa på hur den kan 
användas tillsammans en stor mängd 
olika samlingar, fördelade på de fyra 
huvudsakliga samlingssektorerna–arkiv, 
konsthallar, bibliotek och museer.

Sedan den första utgåvan publicera-
des, har många samlingsorganisationer 
över hela Australien tagit signifikans-
begreppet till sig och använder det i 
mycket av sitt arbete, till exempel när 
det gäller samlingspolicyer, vid förvärv 
och avyttring, konservering, planering, 
marknadsföring, opinionsbildning, 
utbildning, webbpublicering samt i sam-
band med innovativa samarbetsprojekt. 
Signifikansmetoden används numera 
i stor omfattning av samlingsorganisa-
tioner i Australien och har ett växande 
antal anhängare i andra länder.

Vilka är Significance 2.0 
till för? 
Significance 2.0 är avsett för alla som 
är nyfikna på samlingar och deras 
betydelse.

Significance 2.0 är avsett för alla sam-
lingsorganisationer, myndigheter och 
andra ägare som förvaltar eller äger sam-
lingar. Det inkluderar alla som arbetar 
med eller som på något sätt har koppling 
till samlingar som arkivarier, konservato-
rer, intendenter, utbildare, kulturarvsför-

valtare, bibliotekarier, policyansvariga, 
tolkar, privata ägare, samlare, samlings-
registrerare, forskare, vetenskapsmän 
och studerande oavsett om de är betalda 
arbetstagare eller frivilliga.

Hur kan Significance 2.0 
vara till hjälp?
Significance 2.0 är avsett för alla typer 
av samlingar och ger samlingsförvaltare 
över hela Australien ett gemensamt 
ramverk och standardiserade processer 
för att analysera och förmedla samling-
ars betydelse och värde. 

Samlingsorganisationer kan använda 
sig av signifikansbedömning på olika 
sätt beroende på vilka omständigheter 
de befinner sig i och vilka samlingar 
de har. Medan vissa organisationer 
använder sig av  signifikansbedömning i 
alla delar av samlingsarbetet,  utnyttjar 
andra signifikansbedömning för en-
skilda eller särskilda tillfällen, till 
exempel som stöd för förvärvsförslag 
till styrelsen eller innan konservering. 
Vissa samlingsorganisationer använder 
sig endast av signifikansprocessen för 
enstaka objekt, medan andra anser att 
signifikansprocessen för hela samlingar 
är mer användbar.

I denna text finns idéer, exempel och 
förslag som kan anpassas till alla tänk-
bara samlingstyper.

Att använda 
Significance 2.0
Significance 2.0 förklarar signifikans 
som koncept, bedömningsprocessen, 
hur man tar fram ett signifikansutlå-
tande och ger exempel på många olika 
tillämpningar av signifikansmetoden.
Den är tänkt att fungera tillsammans 
med flera olika webbresurser, bland 
annat en arbetsbok och e-läromodul för 
att utveckla praktiska färdigheter i att 
bedöma signifikans, och andra använd-
bara resurser på nätet.7

Exemplen och fallstudierna i Signifi-
cance 2.0 är kraftigt redigerade och 
förmedlar kanske inte helt och hållet 
signifikansen för ett objekt eller den 

relaterade undersökningen. Komplet-
terande och mer detaljerade fallstudier 
kommer att läggas ut på nätet i fram-
tiden.8 Den första utgåvan av Signifi-
cance innehåller andra fallstudier och 
är fortfarande tillgänglig på nätet.

Kommentar om terminologi
Significance är den kortfattade titeln 
på denna publikation, antingen för den 
första utgåvan eller för Significanse 2.0. 
Signifikansmetoden (significance på 
engelska, översättarens anmärkning) 
avser själva konceptet. Signifikansbe-
dömning innebär processen med att 
undersöka och förstå signifikansen och 
signifikansutlåtande är en samman-
fattning av på vilket sätt och varför ett 
objekt eller en samling är signifikant. 
Dessa uttryck definieras på ett fullstän-
digare sätt i del 3 samt i ordlistan.

Vad är signifikans?
-----------------------------------------
Signifikans hänvisar till de värden 
och den betydelse ett objekt eller en 
samling har för människor och sam
hällsgrupper. Signifikansmetoden 
hjälper till att öppna upp samlingars 
potential och skapar möjligheter för 
olika grupper i samhället att få till
gång till och att njuta av samlingar 
och att förstå Australiens historia, 
kulturer och miljöer.
---------------------------------------------

Hur skiljer sig 
Significance 2.0 från den 
första utgåvan?
Denna reviderade utgåva av Signifi-
cance bygger på omfattande erfarenhet 
av att använda signifikansmetoden för 
att analysera och förmedla objekts och 
samlingars betydelse och värden. Den 
innehåller förbättringar av den stegvisa 
bedömningsprocessen, har mer fokus 
på hela samlingar och samlingsöver-
skridande tillämpningar. Den innehål-
ler också kriterier för bedömning av 
nationell signifikans.9 

Del 1 Introduktion av Significance 2.0
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Samlingar och signifikans
Australiens samlingar utgör nationens 
minnesbank och är en nyckel till dess 
framtid. De förkroppsligar Australiens 
folk, historia, kulturer, vetenskap och 
miljö och visar på Australiens kreativitet 
på alla plan. Samlingarna förmedlar 
en känsla av vår plats i världen och 
förklarar hur landet och nationen har 
utvecklats.

Australiensarna kommer att behöva 
kunskap, idéer, kreativitet och innova-
tion för att kunna hantera 2000-talets 
utmaningar. Detta kan upptäckas och 
främjas genom ett engagemang i Aus-
traliens samlingar.

Men hur kan vi försäkra oss om att 
nationens spridda samlingar utnyttjas 
till sin fulla potential?

Många viktiga teman, ämnen och berät-
telser som är väsentliga för Australiens 
identitet och kultur kan bara till fullo 
förstås genom att titta utanför samling-
arnas gränser och områden. Ursprungs-
befolkningens kulturer, exploatering och 
kolonisering, straffångesystemet, Aus-
tralien i krig, Australiens engagemang i 
Antarktis, samt historien om invandring 
är samtliga teman som går tvärs över 
samlingssektorerna. För att förstå dessa 
teman på ett korrekt sätt behöver alla 
typer av samlingar undersökas.

Detta gäller också för mer  specifika äm-
nen. Exemplar av den utdöda pungvar-
gen förekommer i många naturhistoriska 
samlingar i Australien. Varje samling 
innehåller en särskild del av detta sym-
bolladdade djurs natur-  eller kulturhis-
toria. Vårt förhållande till pungvargen 
finns också dokumenterat och återgivet 
i bilder, böcker, filmer och samtida konst. 

På samma sätt förekommer skrifter, 
objekt och konstverk med koppling 
till Patrick White i samlingar i Sydney 
och Canberra. Helhetsbilden av denne 
man som romanförfattare, dramatiker, 
välgörare, agitator och Nobelpristagare 
kan bara förstås genom att gå över 
institutions- och sektorsgränser.

Australiens samlingar har växt fram ge-
nom enskilda och oberoende organisa-

tioner, var och en med sitt eget uppdrag 
och syfte samt egna samlingspolicyer 
och prioriteringar. Objekten fick en ny 
betydelse och nya kopplingar så snart 
de kom in i samlingarna och samman-
fördes med särskilda historier, system 
och kombinationer. Men vem bestäm-
mer vad samlingarna betyder? Är det 
expertintendenten som identifierar och 
katalogiserar objektet eller den natur-
vetenskapliga forskaren som benämner 
och beskriver ett exemplar? Eller är 
det människorna som en gång förknip-
pades med objektet i dess ursprungliga 
sammanhang? Ibland är en samlings 
betydelse i högsta grad ifrågasatt. 
Marmorfriserna från Partenontemplet 
på British Museum framställs som arte-
fakter i den universella civilisationens 
historia. De har fått en ny betydelse 
sedan de kom till British Museum. För 
folket i Grekland är dessa marmorfriser 
en integrerad del av ett enda arkitek-
toniskt verk, en helig byggnad och en 
plats som har en avgörande  betydelse 
för Greklands kultur, historia och 
 moderna identitet.

Med en mer demokratisk tillgänglighet 
till samlingarna, är samlingsinstitutio-
nerna och dess personal inte längre 
en enskild auktoritet som avgör deras 
betydelse. Vid bästa praxis för  samlingar 
erkänns att många människor kan vara 
intresserade av en samling och kan 
bidra till en förståelse av dess  betydelse. 
Kunskap och sammanhang utökas 
genom engagemang från intresserade 
personer och grupper. Signifikansbe-
dömningar bekräftar att människor, plat-
ser och sammanhang har betydelse när 
det handlar om att förstå samlingarna. 
Det är en process som undersöker och 
analyserar objekts och samlingars bety-
delse och värden och som underlättar 
ett gemensamt utnyttjande av idéer och 
information. Den har ännu inte använts 
för att lösa tvisten om marmorfriserna 
från Partenontemplet, men skulle kunna 
bidra positivt till den debatten.

Idag finns det samlingar över hela Aus-
tralien. Dessa har stor variation vad be-
träffar förvaltning och  ägarskap. De finns 
i civila och kommunala sammanhang, på 

vetenskaps- och utbildningsinstitutioner, 
hos företag och myndigheter.

Samlingar återfinns i de fyra huvudsak-
liga samlingssektorerna, arkiv, konst-
hallar, bibliotek och museer samt inom 
många andra organisationer, som till 
exempel National Trust, nationalparker, 
historiska föreningar, universitet, mu-
seer i historiska byggnader, platser och 
kunskapscentra för urfolk,  kulturmiljöer, 
herbarier samt hos familjer och ideella 
organisationer.

Australiensiska samlingar handlar om 
allt från livets början på jorden till saker 
som gjordes alldeles nyss, från mikro-
skopiska prov till flygplan, tåg och bilar, 
från inspirerande konstverk till flyktiga 
objekt från det dagliga livet och från of-
fentliga register till sällsynta böcker och 
unika handskrifter. Många discipliner 
och kunskapstraditioner används för att 
utveckla och forska kring samlingar, var 
och en med sitt egna sätt att betrakta 
objekt och samlingar.

Internet vidgar samlingarnas publik och 
användare, korsar institutionsgränser 
och kopplar ihop samlingar över hela 
Australien med världen. Internet skapar 
också möjligheter att på ett mycket 
tydligare sätt förmedla betydelsen av 
objekt och samlingar. Tillväxten av 
samlingar på nätet visar på behovet av 
ett gemensamt språk för att tala om 
på vilket sätt och varför samlingar är 
värdefulla. Signifikansmetoden fungerar 
över institutions-, sektors- och disciplin-
gränser och ger oss ett mer komplett 
och givande sätt att gemensamt 
utnyttja samlingarnas betydelse.

Varför använda sig av 
signifikansmetoden?
Det finns tre huvudområden där signi-
fikansmetoden hjälper samlingsorga-
nisationer. Dessa är tillgänglighet och 
ideellt engagemang, opinionsbildning 
samt att fatta kloka samlingsförvalt-
ningsrelaterade beslut.

Signifikansmetoden är ett beprövat 
övertalningsmedel. Oavsett om det 
handlar om att göra nya förvärv, 
bestyrka en bidragsansökan eller före-

Del 2 Varför signifikans? 
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språka utbildning och internetresurser, 
går signifikansmetoden till botten med 
varför samlingar är viktiga och varför de 
behöver stöd. 

Signifikansmetoden tar fram kunskap, 
passion och expertis hos samlingsper-
sonal och frivilliga och lyfter fram detta 
i det offentliga rummet. Bedömnings-
processen och signifikansutlåtandet 
belyser de australiensiska samlingar-
nas rikedom, mångfald och potential. 

När det gäller samlingsförvaltning, 
används signifikansbedömningen inom 
många områden, inte bara på samlings-
organisationer, utan också inom sam-
lingsöverskridande samarbetsprojekt. 
Den underlättar analys av samlingar 
och en mer samordnad och strategisk 
inställning till utvecklingen av samlingar.

Signifikans och hållbara 
samlingar
Under de senaste femtio åren har vi 
fått uppleva en mycket stor tillväxt, vad 
gäller samlingars antal och storlek. 
Flera samlingsorganisationer har slut 
på förvaringsutrymme, plats för att 
presentera nya utställningar eller resur-
ser för att nå ut till ny publik eller nya 
användare.

Mängder av objekt väntar på att bli 
konserverade och bli föremål för forsk-
ning. Samlingsorganisationerna står 
inför svåra beslut beträffande vilka 
samlingar som ska digitaliseras och 
göras tillgängliga på nätet. Varje dag 
blir dessa organisationer tvungna att 
bestämma sig för vilka objekt och sam-
lingar som ska samlas in, konserveras, 
undersökas och göras tillgängliga. Det 
handlar om avgörande frågor som for-
mar vad framtida generationer kommer 
att veta och förstå om det förgångna 
och om nutiden.

Det är många faktorer som påverkar 
dessa beslut, till exempel policyer, 
budget, personal, volontärer, förvarings-
utrymmen och andra resurser. Sam-
lingsorganisationerna är medvetna om 
behovet av att väga pågående projekt 
mot framtida åtaganden. Hållbarhet 
är en viktig princip som ligger bakom 
 effektiv samlingsförvaltning och signi-
fikansspraxis.10 Signifikansmetoden är 

en process som hjälper samlingsorga-
nisationerna att fatta kloka beslut om 
hållbar utvecklingen, vård och förvalt-
ningen av sina samlingar.

Signifikansmetoden främjar samarbe-
ten mellan samlingsorganisationer, ge-
mensamt utnyttjande av kunskap, samt 
skyndar på diskussioner om en hållbar 
framtid för samlingarna. Analyser av 
samlingar som grundar sig på signifi-
kansmetoden, ger upphov till viktiga 
frågor om duplicering och luckor i sam-
lingar, vilket leder till mer samarbets-
inriktad och strategisk insamling. Att 
bibehålla samlingar i all evighet innebär 
stora kostnader och det är därför viktigt 
med välunderbyggda förvärvsbeslut.

The Distributed National  
Collection
The Distributed National Collection, 
(DNC) har definierats som summan av 
alla kulturarvssamlingar som har bety-
delse för nationen.11 Dessa samlingar 
finns hos en mängd olika organisationer 
och enskilda personer över hela landet. 
Nationellt signifikanta objekt och 
samlingar finns inte bara hos statliga 
och nationella institutioner utan även i 
landsbygdsområden, i kulturmiljöer, hos 
företag och hos ideella organisationer. 
Dessutom finns vissa signifikanta ob-
jekt och samlingar hos familjer och pri-
vatpersoner. Denna stora spridning av 
Australiens viktiga samlingar framhäver 
behovet av nationella policyer och pro-
gram för att upprätthålla signifikanta 
samlingar var de än finns. Significance 
2.0 är ett av de verktyg som kan använ-
das för att skapa en medvetenhet kring 
the Distributed National Collection.

När det gäller samlingar finns det exem-
pel på både gränsöverskridanden och 
samsyn. Ny utveckling inom kulturom-
rådet leder till att konsthallar, bibliotek 
och museer slås ihop eller samlokalise-
ras.12 Samlingar från olika sektorer har 
emellertid alltid blandats hos samlings-
organisationerna. Museer och konsthal-
lar återfinns ofta under ett och samma 
paraply som i fallet med Tasmanian 
Museum and Art Gallery samt Museum 
and Art Gallery of the Northern Territory. 
Statliga och nationella bibliotek för-
valtar viktiga samlingar av historiska 

målningar och objekt. Många historiska 
föreningar har arkiv och målningar. 
Statliga och nationella museer innefat-
tar också arkiv och bibliotek.

Signifikansbedömning är till sin natur 
en sektorsöverskridande verksamhet 
och kräver nästan alltid  undersökning 
från mer än en sektor.  Möjligheterna 
med överlappning mellan olika sam-
lingar handlar kanske mindre om 
sam lokalisering eller sammanslagning 
av samlingsorganisationer utan mer om 
samarbete för att gemensamt kunna 
utnyttja samlingarnas betydelse och 
lära sig av fungerande arbetssätt och 
förmågor inom respektive sektor. Det 
finns praktiska tillämpningar för signi-
fikansmetoden inom varje samlings-
sektor. Signifikansmetoden har också 
kapacitet att uppmuntra till samarbete 
och kommunikation om samlingars 
värde mellan olika sektorer och sam-
hällsgrupper över hela nationen.

Att tala samma språk och 
dela med sig av en metod
Signifikansmetoden utgör ett gemen-
samt ramverk för att analysera alla 
sorters objekt och samlingar och för att 
förmedla deras betydelse och värden. 
Syftet med Significance 2.0 är att visa 
på signifikansmetodens betydelse för 
alla typer av samlingar.

Det är vedertaget att var och en av 
de fyra samlingssektorerna – arkiv, 
konsthallar, bibliotek och museer – har 
sina egna policyer, rutiner och metoder 
som har vuxit fram för att överens-
stämma med organisationernas syfte, 
samlingarnas karaktär och publikens 
behov. Många uttryck, som till exempel 
”proveniens” och ”kontext”, har olika 
betydelse i olika sektorer eller för vissa 
samlingstyper.  Samlingsorganisatio-
nerna har sina egna kriterier för att 
bedöma förvärv, varav vissa överens-
stämmer med signifikanskriterierna. 
Hur man bedömer samlingar varierar 
mellan olika samlingar, användare, 
besökare och publik. 13

Significance 2.0 är inte tänkt att 
konkurrera med eller ersätta annan 
väletablerad samlingspraxis och 
rutiner. 
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Den lägger snarare till värden till befint-
lig samlingspraxis. Den kan användas 
och införlivas i samlingsförvaltnings-
arbete på sätt som bäst överensstäm-
mer med behoven hos organisationen, 
samlingen samt dess publik eller 
användare.

De olika samlingssektorerna kommer 
alltid att ha särskilda sätt att arbeta 
med sina samlingar. I en samlingsmiljö 
som i allt högre grad är sammankopp-
lad och sammanvävd, finns det ändå 
fördelar med att använda sig av en 
flexibel process och gemensamma 
bedömningskriterier för att kunna dela 
med sig av samlingarnas betydelse och 
förklara på vilket sätt och varför de är 
värdefulla.

Hur signifikansmetoden 
har utvecklats
Signifikansmetoden användes till en 
början i Australien för att förvalta 
platser med kulturhistorisk signifikans. 
Konceptet med bedömningsprocessen 
och det sammanfattande signifikansut-
låtandet utvecklades 1979 av Austra-
lia ICOMOS (the Australian National 
Committee of the International Council 
on Monuments and Sites) i form av 
Burradeklarationen.14 Denna allmänt 
upphöjda teknik utgör hörnstenen för 
kulturarvrspraxis i Australien.

Den första utgåvan av Significance 
utvecklades av Heritage Collections 
Council (HCC), en föregångare till Col-
lections Council of Australia.15 HCC 
insåg samlingsorganisationernas behov 
av att bedöma sina samlingars signifi-
kans och skrev in denna fråga som en 
av huvudmålsättningarna i National 
Conservation and Preservation Policy 
and Strategy16 Innan publikationen av 
Significance, testades bedömnings-
kriterierna för Australiens flyttbara 
kulturarvssamlingar under tre år med 
undersökningar och seminarier. Genom 
att pröva den stegvisa bedömningspro-
cessen och använda kriterieförslagen, 
kunde seminariedeltagarna upptäcka 
ny information även om väldokumen-
terade objekt, något som förändrade 
sättet att förstå innebörden och bety-
delsen av dem.

Fallstudierna visade att signifikans-
bedömningen på ett logiskt sätt 
ana lyserar, utforskar och förklarar 
betydelsen och värdet av objekt och 
samlingar. Även om signifikansmetoden 
utvecklades för att användas tillsam-
mans med analogt material har dess 
användningsområde nyligen utökats till 
att även omfatta digitalt födda objekt 
som wikis och multimediaobjekt.

Vid undersökningen av alternativ för 
bästa bedömningsprocess och mest 
flexibla kriterier, drog den första versio-
nen av Significance nytta av det arbete 
som Australia ICOMOS och Burradekla-
rationen utfört. Många samlingsorga-
nisationer, i synnerhet de som fanns i 
byggnader med särskilt kulturhistorisk 
signifikans, var redan medvetna om 
signifikansbegreppet och bedömnings-
processen. Australiens samlingar är en 
del av en sammanhängande kulturell 
enhet som har koppling till samhällen 
och platser samt materiella och imma-
teriella kulturarv. Alla sammankopplade 
delar av Australiens kulturarv förvaltas 
bäst med hjälp av en integrerad bedöm-
ningsprocess som skapar förståelse 
för de lager av betydelse som finns i 
samlingarna. En särskild fördel med 
signifikansbedömningsprocessen är 
hur den visar på kopplingarna mellan 
samlingar, samhällen och platser och 
utforskar det större sammanhang och 
den betydelse som samlingarna har för 
folk och samhällsgrupper.

När HCC rekommenderade signifikans-
metoden för samlingar, tog man också 
fram en webbplats för att tillgängliggöra 
samlingar över hela Australien. Denna 
har utvecklats till Collections Australia 
Network17 (CAN), en portal på internet 
för hundratals australiensiska samlingar. 
Under det inledande framtagandet av 
samlingswebbplatsen, ombads museer 
att utse sina mest betydelsefulla objekt 
till listan. Svaret blev en fascinerande 
mängd olika objekt, många med kopp-
ling till viktiga händelser, verksamheter 
och människor i Australiens historia. Vid 
listningen av sina viktiga objekt, hade 
samlingsorganisationerna en tendens 
att beskriva deras utseende snarare än 
att förklara på vilket sätt eller varför de 
var signifikanta.

Organisationerna visste varför deras 
objekt var betydelsefulla, men detta 
var inte nödvändigtvis uppenbart för de 
personer som använde sig av webbplat-
sen. För att verkligen kunna dra nytta 
av möjligheterna med att dela med sig 
av information om samlingarna på nä-
tet, var det uppenbart att samlingsorga-
nisationerna behövde röra sig bort från 
den standardmässiga katalogbeskriv-
ningen för att förklara innebörden och 
betydelsen av objekt och samlingar. 
Sedan dess har den allt större mäng-
den signifikansutlåtanden på CAN och 
i andra samlingsdatabaser, förbättrat 
tillgängligheten till samlingarna och 
öppnat nya vägar för att använda dem. 
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Spridda samlingar och signifikans
Objekt och samlingar som förvaras i arkiv, konsthallar, bibliotek och museer i Australien 
hjälper till att berätta om våra nationella historier. Vi har valt att titta på två av dessa historier 
som handlar om Australiens stora folkhjälte, Ned Kelly och vårt mest kända utrotade djur, 
pungvargen (thylacine). De viktiga nedteckningarna och konstnärliga uttrycken för Ned Kelly 
och pungvargen bevaras hos samlingsorganisationer och i kulturmiljöer och kommer därför att 
vittna om deras signifikans även i framtiden.

Ingen annan berättelse har väl haft så stor påverkan på vår visuella och litte-
rära kultur som den om den laglöse eller ”stråtrövaren” Ned Kelly och dennes 
gäng. Berättelsen har inspirerat konstnärer, musiker, historiker, romanförfat-
tare, filmskapare, dokumentärfilmare och kulturintresserade turister samt 
har gett upphov till varierande uppfattningar om de laglösa. Var Ned Kelly och 
hans gäng ondskefulla mördare  eller förkämpar för de fattiga och förtryckta? 
Var deras ledare Ned Kelly en hjälte eller en skurk? De många olika samling-
arna med koppling till Ned Kelly framhåller behovet av ett gemensamt språk 
för att beskriva betydelsen och värdet av olika objekt, dokument, konstverk 
och kulturmiljöer. Följande signifikansutlåtande är en översiktlig presentation 
av det som minner om Ned Kelly.

Signifikansutlåtande
En webbplats ägnad åt Ned Kelly, Ironoutlaw, påstår att ”Ned Kelly, genom 
frimärken, filmer och öppningen av de olympiska spelen i Sydney 2000, har 
blivit ett med den australiensiska folksjälen”.18 Material i arkiv och konst-
hallar, bibliotek och museer över hela Australien har möjliggjort forskning, 
betraktelse och tolkningar av berättelsen om Kelly i mer ett sekel. Objekt 
och samlingar som har bevarats sedan den tid då Ned Kelly och hans gängs 
eskapader fångade de australiensiska kolonisternas intresse på 1870- och 
1880-talet har utforskats ända sedan dess för att berätta hans historia och 
förklara dess grepp om nationens medvetande. Dessa objekt och samlingar 
har således stor historisk signifikans. 

Med sin serie målningar har den australiensiska konstnären Sidney Nolan 
skapat en ikon, en stiliserad svart hjälm, som fungerar som ett visuellt ut-
tryck för Kellys berättelse och som framkallar ett omedelbart igenkännande 
hos australiensarna, en egenskap som den delar med endast ett fåtal andra 
konstverk i landet. Nolans Ned Kellyserie har således stor konstnärlig signi-
fikans tack vare frammanandet av Kellys slående figur mot det australiensiska 
landskapets livfulla färger och för det patos som hans berättelse innebär på 
målarduken. 

Kellys berättelse undersöks fortfarande på arkeologiska utgrävningar, 
till exempel belägringen av Glenrowan där utgrävt material har forsknings-
potential som kan komma att kasta nytt ljus på dessa ödesdigra händelser. 
Den ständigt pågående berättelsen om Ned Kelly, som på webbplatsen 
Ironoutlaw beskrivs som ”vår största folkhjälte” och ”en av de omedvetna 
fäderna till australiensisk nationalism” har en enorm social signifikans i och 
med att återkommande generationer av australiensare identifierar sig med 
vissa aspekter av hans berättelse.

Berättelsen om Ned Kelly i olika samlingar

Bildtext, s. 5 i originalet:  
Rustningar som bars av Ned Kelly och 
medlemmar av hans gäng återfinns i 
samlingar på olika ställen i Austra-
lien. Hjälmen ingår i State Library 
of Victorias samling och visades i 
National Librarys vandringsutställning 
Nationella skatter från Australiens 
stora bibliotek (2005–2007). 

Bildtext, s. 5 i originalet: Fotografi 
av Edward (Ned) Kelly, 25 år, kort före 
hans avrättning i november 1880. 
Från samlingen av Kellyskrifter PRO, 
VPRS 515/PO Central Register of 
Male Prisoners, Unit 17, No. 10926. 
Fotot taget av Charles Nettleton.
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Jerilderiebrevet, State Library of Victorias och 
National Museum of Australia
Jerilderiebrevet har beskrivits som Ned Kellys manifest. Det omfattar cirka 8000 
ord och dikterades av Ned Kelly för Joe Byrne i februari 1879 och innehåller hans 
oskyldighetsförklaring samt passionerade krav på rättvisa både för sin familj och 
för de fattiga irländska väljarna i nordöstra Victoria. Det är ett av enbart två av 
Ned Kellys dokument som har överlevt och det enda med direkt koppling till Kelly-
gänget och händelser som de förknippas med. Jerilderiebrevet levandegör Ned 
Kellys säregna röst och ger en unik förståelse för mannen bakom legenden.19  
The National Museum of Australia har en digital kopia av Jerilderiebrevet.

Arkeologi i Glenrowan, privatägd plats
I juni 1880 höll Ned Kelly och hans gäng folk från trakten som gisslan på Anne  
Jones värdshus i Glenrowan, Victoria, samtidigt som de försökte avvärja ett  
angrepp från polisen i Victoria. Detta slutade med en väpnad uppgörelse. Kelly 
greps och de övriga gängmedlemmarna dödades. Händelsen efterlämnade ett rikt  
kulturellt material. 7500 objekt hittades vid arkeologiska utgrävningar på  platsen 
för värdshuset från och med 2006. De fysiska bevisen från striden berättar 
mycket om hur polisattacken gick till och var gängmedlemmarna laddade om sina 
gevär innan försvaret återupptogs. The Victorian Heritage database på webben har 
ett signifikansutlåtande för platsen.20

Kelly i fiktionen, State Library of Victoria
Den australiensiska romanförfattaren Peter Carey vann Bookerpriset 2001 för sin 
bästsäljande roman True Story of the Kelly Gang som är skriven på ett språk som 
liknar det som Ned Kelly använde sig av. Peter Careys skrifter på State Library of 
Victoria (MS 13475) innehåller ett utkast till det som senare publicerades som 
Den sanna berättelsen om Kellygänget. Materialet innehåller också Careys anteck-
ningar som han gjorde medan han skrev verket, liksom bilder och diverse exemplar 
av grenar, växter och löv.

McIntyremanuskriptet, Victoria Police Museum
Victoria Police Museum har två exemplar av ett manuskript skrivet av Thomas  
McIntyre, den ende polis som överlevde Kellygängets mord på poliser vid Stringy-
bank Creek den 26 oktober 1878. Han var den enda överlevande, förutom Kelly 
själv, som kunde vittna vid rättegången mot Kelly. Manuskriptet innehåller hans 
version av massakern vid Stringybank Creek.

Bildtext, s. 6 i originalet:  
Flygfoto av Anne Jones värdshus, 
Glenrowan, Victoria, juni 2008. 

Bildtext, s. 6 i originalet:  
Peter Carey, True Story of the Kelly 
Gang (Den sanna historien om Kelly-
gänget) (2001).

Bildtext, s. 6 i originalet:  
McIntyremanuskriptet och illustra-
tion över rättegången mot Ned Kelly.

Bildtext, s. 6 i originalet: Stillbild från Berättelsen om Kellygänget från 1906.



Ned Kellys livgördel, Benalia Costume and Pioneer Museum
En ung granne till familjen Kelly i Avenel, Richard Shelton, höll på att drunkna när 
han ramlade från en spång över en bäck på väg till skolan år 1865, men räddades 
av Ned Kelly, som vid den tidpunkten var tio år. Den tacksamma familjen Shelton 
gav Kelly en livgördel eller halsduk i silke som tack. Den 2,21 meter långa och 21 
centimeter breda livgördeln återfanns på Kellys skadade kropp efter belägringen 
av Glenrowan 1880.

Sidney Nolan och Ned Kelly, National Gallery of Australia
Sidney Nolans modell av en abstrakt hjälm med avlångt titthål har blivit en visuell 
ikon när det gäller berättelsen om Ned Kelly. Den har spritts vida omkring som en 
omedelbart igenkänningsbar australiensisk bild, som till exempel vid öppnings-
ceremonin för olympiska spelen i Sydney år 2000. Målningarna i Nolans Ned Kel-
lyserie finns i följande samlingar, National Gallery of Australia, National Gallery of 
Victoria, Canberra Museum and Gallery samt i privata samlingar.

Kellyskrifter, Public Record Office, Victoria
Kellyskrifterna som finns i Public Record Office, Victoria utgör de huvudsakliga 
bevisen för berättelsen om Ned Kelly och omfattar detaljerade faktauppgifter om 
Kelly, medlemmarna i dennes gäng, familj och anhängare. De hundratals offici-
ella Kellyskrifterna hos PROV utgör den största och mest intakta samlingen av 
historiska dokument i ämnet, och sträcker sig från de tidigaste polisrapporterna i 
Kellykrönikan till domstolsprotokollen från rättegången mot Kelly. Skrifterna som 
är daterade från 1850-talet till 1882 berör också omorganisationen av Victoria-
polisen som en följd av 1881 års kungliga förordnande om polisen i Victoria, som 
reviderades vid tiden för Kellys rymning. Protokollen innebär omfattande materi-
ella bevis på Australiens mest ökända laglösa persons liv och karriär.21

The Story of the Kelly Gang, National Film and Sound Archive
The Story of the Kelly Gang, som filmades 1906 av Charles Tait och som anses 
vara den första långfilmen (60 minuter) som spelats in i världen, blev en stor 
framgång i Australien, Nya Zeeland och Storbritannien. Den är ett bevis på den 
australiensiska filmindustrins födelse och fick betydelse för den moderna filmpro-
duktionen. De sjutton minuter långa fragment av Berättelsen om Kellygänget som 
har överlevt, tillsammans med reklambroschyren som ger ett sammanhang för 
berättelsen har historisk signifikans som den första australiensiska berättande 
filmen och som innebär grundandet av en livskraftig australiensisk filmindustri. 
Filmen har kreativ signifikans som den kvarlevande ursprungliga filmiska framställ-
ningen av legenden om stråtrövaren Kelly. 22

Bildtext, s. 7 i originalet: 
Sidney Nolan, Ned Kelly 1946.
Emalj på fiberplatta.
90,8 x 121,5 cm.

Bildtext, s. 7 i originalet: 
Brev skrivet av Edward (Ned) Kelly 
till sergeant James Babington vid 
Kynetonpolisen den 28 juli 1870. 
Från samlingen av Kellyskrifter PROV. 
VPRS 937/PO, inkommande rekom-
menderad post [Victoriapolisen], 
enhet 272, 1870/D7256. Brevet 
är förutom några underskrifter det 
enda återstående exemplet på Kellys 
handstil.

Bildtext, s. 7 i originalet: 
Denna livgördel gavs till den tioårige 
Ned Kelly för hans hjälteinsats, efter 
att ha räddat en ung person från att 
drunkna. Det illustrerar det värde 
som hans omgivning satte på 
honom och visade att Ned 
Kelly också satte värde 
på livet. 
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Pungvargen i olika samlingar
Pungvargen (Thylacinus cynochephalus) som även kallas tasmansk tiger eller tasmansk varg, är  
Australiens mest kända exempel på en utdöd art, där det sist kända exemplaret dog på Beaumaris 
djurpark i Hobart den 7 september 1936. Den gripande påminnelsen om dess sköra existens, bort-
glömd av många nu levande australiensare, har bevarats genom fysiska exemplar, bilder och konst-
verk. Pungvargen har blivit en stark symbol för människans inverkan på den naturliga miljön. Från att 
ha varit en illa tåld plåga, som jagades under tidigare århundraden tills den dog ut, har den nu fått 
ikonstatus. Inte minst som en symbol för den ursprungliga stat där den levde vid tiden för européer-
nas kolonisation. Påminnelserna om pungvargen och de minnen det framkallar, begränsar sig inte 
bara till samlingar på Tasmanien eller ens i Australien. De visar på museers, konsthallars, biblioteks 
och arkivs möjligheter att förvalta bevis på vad som har funnits i det förgångna och att forska om 
dess inverkan på samtiden och framtiden.

Bildtext, s. 8 i originalet: 
Uppvisning av fångad pungvarg. 
Samling: Tasmanian Museum and 
Art Gallery.

Bildtext, s. 8 i originalet: 
Pungvargsskinn. National Museum 
of Australia.

Pungvargen i naturvetenskapliga samlingar
Zoologiavdelningen vid Tasmanian Museum and Art Gallery (TMAG) har cirka  sjuttio 
exemplar av pungvarg i form av uppstoppade djur, skinn, osteologiskt material 
inklusive ett ledat skelett från såväl hane och hona, en matta och en nåldyna som är 
tillverkad av käken på en pungvarg. Det finns flera konstverk med pungvarg i konst-
samlingen, däribland John Goulds berömda bilder från dennes bok The mammals 
of Australia (Australiens däggdjur), samt en anmärkningsvärd akvarell av Edward 
Lear från tiden kring 1830. TMAG har också många bilder på pungvarg. Museet har 
en liten samling av dokument, dagböcker, avgjutningar och kameror från diverse 
spaningar efter levande pungvargar som genomförts under årens lopp.

Det mest spektakulära av alla pungvargsobjekt hos TMAG, och det ruskigaste 
att betrakta, är den matta som är tillverkad av pälsen från åtta unga pungvargar. 
Tidigare var den privatägd och tillverkades antagligen som en knämatta i slutet av 
1900-talet, därefter lagd över en pianostol i familjens hem och köptes av museet på 
en auktion 2002 för 270 000 dollar i samarbete med ett lokalt bryggeri.23

Queen Victoria Museum and Art Gallery i Launceston har fem uppstoppade 
pungvargar samt sexton registrerade skelettsamlingar bestående av skallar, del-
skelett samt skelettdelar, liksom ett okänt antal fossiler och grottmaterial.

South Australian Museum tros ha de fem bästa uppstoppade pungvargarna 
i världen liksom sex fullständiga skelett, varav ett är ledat. Samlingen omfattar 
också ytterligare sex skallar, två skinn och två skelettdelar.

Museum Victoria har en del av ett skelett och ett pungvargsskinn. National 
Museum of Australias utställning om pungvargen i deras Old New Land Gallery 
sammanför pungvargsexemplar och bilder från andra samlingar, bland annat den 
enda kända filmsekvensen som finns om pungvargen från Beaumaris djurpark på 
1930-talet (från National Film and Sound Archives samling), ett preparerat skinn 
från en pungvargsunge (från Museum Victoria) samt en mumiefierad pungvargs-
skalle (från Western Australia Museum). Berättelsen om en upptäckt i Murra-
El-Elvyngrottan 1990, visar att pungvargsexemplar fortfarande dyker upp på 
fastlandet i Australien. National Museums samling innehåller en pungvargspäls 
och cirka trettiofem våtpreparat från det tidigare Institute of Anatomys samlingar 
som skapades av biologen Sir Colin Mackenzie.

Australian Museum i Sydney, som har otaliga pungvargsexemplar, har legat i 
framkant vad gäller försök att återuppväcka pungvargen med hjälp av DNA från  
 bevarade pungvargsembryon i sin samling. Projektet som inleddes av  
 före detta chefen för Australian Museum, Dr Michael Archer, avslutades  
 2004, men det har nyligen kommit förslag om att forskare med hjälp av  
  ny teknik återigen funderar på att klona en pungvarg.

 



 

Bildtext, s. 9 i originalet: 
Michael McWilliams, The centre of 
attention, 2005. Akryl. Totalvinnare 
av Waterhousepriset för naturhisto-
risk konst 2005.

Bildtext, s. 9 i originalet: 
En pungvarg i Burkemuséets 
naturhistoriska skåp 
Foto: Roslyn Russell.

Bildtext, s. 9 i originalet: 
Tidigare pungvargsutställning på 
South Australia Museum.
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Queensland Museum har flera pungvargskallar samt visst postkranialt material 
förutom skallar i sin samling. Regionala museer i Australien har också exemplar 
av pungvarg. Som exempel finns en pungvarg i naturhistoriekabinettet på Burke 
Museum i Benchworth, Victoria.

Pungvargen i arkiv
Archives Office of Tasmania har ungefär sjuttio dokument med koppling till pung-
vargen på institut-, serie- och objektnivå. Dessa omfattar uppgifter om kvitton för 
skottpengar för pungvargskinn, forskningsskrifter och fotografier, myndighetsts-
akter och privata skrifter, till exempel de som härrör från Robertsfamiljen (NG823). 
Mary Roberts skapade Beaumaris djurpark år 1865 där hon födde upp tasmanska 
djävlar i fångenskap och tog hand om thylacines vid sidan av andra inhemska djur-
arter. Efter hennes frånfälle 1921, övergick djurparken i Hobert City Councils ägo. 
Den senast kända pungvargen dog där 1936.

Pungvargen i konsten
Ända sedan John Gould publicerade volym ett av The mammals of Australia 1863, 
med sin välkända litografi av två pungvargar, har olika konstnärer avbildat detta 
djur. Konsthallar, museer och bibliotek runt omkring i hela Australien har exemplar 
av enskilda trycksaker, skapade av naturhistoriska konstnärer, samt illustrerade 
böcker med koppling till pungvargen.

Samtida konstnärer har använt sig av pungvargen som en kraftfull symbol för 
människans inverkan på inhemska djurarter och som ett sätt att fundera över 
förlusten av den ekologiska mångfalden. Textilkonstnären Beth Hatton, vars verk 
finns representerade i statliga och regionala gallerier runt omkring i Australien, har 
av känguruskinnavklipp skapat vävda mattor som föreställer pungvargar. I hennes 
serie Extinct and endangered (Utdöd och hotad) frammanar pungvargens ränder och 
silhuett bilden av ett fingeravtryck – ”liksom fingeravtryck som lämnats på en brotts-
plats, har djuret försvunnit men har lämnat sitt avtryck på landet och i vår fantasi”.24

Den tasmanska konstnären Michael McWilliams, totalvinnare av South Austra-
lian Museums Waterhouse Art Prize år 2005, har avbildat en ståtlig pungvarg i ett 
landskap av fällda träd i sitt vinnande verk. ”I centrum för uppmärksamheten”. 
Vad McWilliams huvudsakliga behandlar i sin konst ”handlar om de ursprungliga 
innevånarna i detta vidsträckta land …som till exempel pungvargen som hör till 
en tidigare period och vars territorium på ett lömskt sätt har tagits över av införda 
arter…”25

Signifikansutlåtande
Pungvargsexemplar och objekt i samtliga former av format eller samlingar är sig-
nifikanta för alla huvudkriterier. De har en mycket stor historisk signifikans när det 
gäller möjligheten att förmedla den förlorade artens historia till nutida och fram-
tida generationer. Många av de objekt och bilder som förknippas med berättelsen 
om pungvargen har avsevärd konstnärlig signifikans. De många pungvargsexem-
plar som finns på museer och i universitetssamlingar på många ställen i Australien 
och i världen undersöks för deras forskningspotential att 
avslöja vetenskapliga hemligheter. Försök med att 
klona pungvargen med material från museer är 
ett bevis på den passion som minnet av 
pungvargen fortfarande ger upphov till i veten-
skapliga kretsar och i världen i stort. Det finns 
betydande social signifikans kring pungvargen 
och relaterade objekt och samlingar. Från de 
”troende” som rapporterar och registrerar 
iakttagelser av detta skygga djur i de 
ödsliga delarna av Tasmanien, till hela 
staten, som har den som officiell symbol. 
Någon har sagt att pungvargen är 
Tasmanien. I det avseendet lever den 
vidare.26
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-----------------------------------------
I signifikansmetoden definieras ett 
objekts eller en samlings betydelse 
och värden genom undersökningar 
och analys samt genom bedömning 
mot standardiserade kriterier.
-----------------------------------------

Vad betyder signifikans?
Signifikans är de värden och den be
tydelse som objekt och samlingar har 
för personer och samhällsgrupper.

Signifikansmetoden är, enkelt uttryckt, 
ett sätt att berätta fängslande historier 
om objekt och samlingar som förklarar 
varför de är viktiga.

Signifikans kan också definieras som 
de historiska, konstnärliga, vetenskap-
liga samt sociala eller andliga värden 
som ett objekt och en samling har 
för tidigare, nuvarande och framtida 
generationer. Det är dessa kriterier eller 
huvudsakliga värden som hjälper till 
att uttrycka på vilket sätt och varför ett 
objekt eller en samling är signifikant.

Vad är 
signifikansbedömning?
Signifikansbedömning är  processen 
med att undersöka och förstå 
 betydelsen och värdet av objekt  
och samlingar. 

Bedömningsprocessen utforskar alla de 
beståndsdelar som bidrar till bety-
delsen, till exempel historia, kontext, 
proveniens, relaterade platser, min-
nen samt jämförande kunskaper om 
liknande objekt. Den går bortom en 
konventionell katalogbeskrivning och 
förklarar varför och på vilket sätt ob-
jektet är viktigt och vad detta betyder. 
Analysresultaten sammanställs i ett 
signifikansutlåtande. Det är en läsbar 
sammanfattning av objektets värden, 
innebörd och betydelse.

Bedömningsprocessen hjälper sam-
lingsförvaltare att göra genomtänkta 
bedömningar av hur viktiga objekt och 
samlingar är och hur betydelsefulla de är 
för olika samhällsgrupper. Detta möjlig-

gör i sin tur för samlingsorganisationer 
att förvalta samlingar i syfte att bevara 
deras signifikans och tillgängliggöra 
deras betydelse för användare och för 
samhället i många olika sammanhang.

Bedömningsprocessen
Bedömningsprocessen omfattar fem 
huvudsakliga steg:

• analys av ett objekt eller en samling
• undersökning av dess historia,  

proveniens och kontext
• jämförelse med liknande objekt
• förståelse för dess värden 
 genom hänvisning till kriterier
• sammanfattning av dess betydelse 

och värden i ett signifikansutlåtande

Dessa steg förklaras i den stegvisa 
metoden i del 4.

Signifikansbedömning är en trans-
parent och samarbetsinriktad process 
som sammanför alla tänkbara typer 
av undersökningar och kunskap för att 
utforma och fylla signifikansutlåtandet 
med innehåll.

Bedömningsprocessen bygger upp 
kunskap om ett objekt utifrån en 
mängd olika källor. Med utgångspunkt 
i undersökningen och den framtagna 
informationen definierar processen 
betydelsen och värdet av ett objekt 
eller en samling genom hänvisning till 
jämförbara objekt, samt ett antal stan-
dardiserade kriterier eller värden.

Signifikansbedömning kan beroende 
på omständigheterna användas paral-
lellt med en organisations befintliga 
principer och bedömningskriterier. Den 
kan till exempel byggas in i en samlings-
policy för att stödja överväganden vid 
nya förvärv. Signifikansbedömning kan 
komplettera eller förbättra sektors-  
eller ämnesspecifika metoder och 
praxis, som till exempel bedömning vid 
ett arkiv, taxonomisk forskning eller 
expertbedömning på en konsthall.27

Objekt och samlingar kan ha olika be-
tydelse och värde för olika grupper och 
individer. Processen för signifikansbe-
dömning behöver utföras i samråd med 

andra så att flera olika betydelser och 
värden, i de fall sådana finns, dokumen-
teras och synliggörs i bedömningen.

Syftet med  signifikansbedömningen 
är att förstå och beskriva på 
 vilket sätt och varför ett objekt är 
betydelse fullt.

Bedömningskriterier
Bedömningskriterierna är ett omfat-
tande ramverk av kultur- och naturhis-
toriska värden som kan vara aktuella 
för de olika samlingarna i Australien. 
Kriterierna fungerar som ett stöd för att 
komma fram till på vilket sätt och varför 
ett objekt är signifikant.

Fyra primära kriterier tillämpas vid 
bedömning av signifikans:

• historisk signifikans
• konstnärlig eller estetisk signifikans
• vetenskaplig eller forskningsrelate-

rad signifikans
• social eller andlig signifikans

Fyra komparativa kriterier används för 
att utvärdera graden av signifikans. 
Dessa fungerar som bestämning
till de primära kriterierna:

• proveniens
• sällsynthet eller representativitet
• tillstånd eller helhetsgrad
• tolkningsbarhet

Att använda konsekventa kriterier 
underlättar för mer exakta analyser och 
hjälper till att klargöra de unika egen-
skaperna och betydelsen av respektive 
objekt eller samling.

Samtliga kriterier beaktas vid be-
dömningen, men alla är inte aktuella för 
alla objekt eller samlingar. Ett eller flera 
kriterier kan vara tillämpbara och höra 
ihop sinsemellan. Man behöver inte 
hitta belägg för samtliga kriterier för att 
motivera att ett objekt är signifikant. 
Ett objekt kan vara ytterst signifikant 
enbart utifrån ett enda primärt krite-
rium om kompletterande klargöranden 
görs genom att väga in de komparativa 
kriterierna.

Del 3 Signifikansmetoden: koncept och process
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Kriterierna är en uppmaning att be-
skriva på vilket sätt och varför objektet 
eller samlingen är signifikant. De har 
olika grad av betydelse beroende på 
vilken typ av objekt eller samling som är 
under övervägande.

En mer detaljerad förklaring av 
primära och komparativa kriterier finns 
i del 5.

Vad är ett 
signifikansutlåtande?
Ett signifikansutlåtande är en väl
grundad och skriftlig sammanfatt
ning av ett objekts eller en samlings 
värden, innebörd och betydelse.

Den kan vara så kort som ett par kon-
cisa meningar, flera textstycken eller 
en sida. Längd och detaljnivå beror på 

objektet eller samlingen, omständighe-
terna för bedömningen samt tillgänglig 
tid, förmågor och resurser.

Ett signifikansutlåtande sammanfat-
tar den information och de undersök-
ningar som samlades ihop när man 
genomförde den stegvisa bedömnings-
metoden. Och när man tittade på hur 
objektet förhåller sig till liknande objekt 
och övervägde relevanta kriterier.

Det handlar om en argumentation om 
betydelsen av ett objekt eller en sam-
ling och på vilket sätt och varför det/
den är signifikant. Det som framförts 
i signifikansutlåtandet kan motiveras 
genom att hänvisa tillbaka till undersök-
ningarna och analysen i den stegvisa 
processen.

Ett signifikansutlåtande är en refe-
renspunkt för alla policyer, åtgärder 

och beslut som rör hur ett objekt ska 
hanteras. Det är ett sätt att dela med 
sig av kunskap om varför ett objekt är 
viktigt och varför det har en plats i en 
offentlig samling.

Signifikansutlåtandet bör revideras 
då och då eftersom omständigheterna 
ändras och ny forskning och kunskap 
kommer fram.

Ett signifikansutlåtande är en koncis 
sammanfattning av de värden samt 
den innebörd och betydelse som ett 
objekt eller en samling har. Det är en 
argumentation för hur och varför ett 
objekt eller en samling har ett värde.

Del 5 förklarar hur man tar fram ett 
signifikansutlåtande.
 

Att jämföra en katalogbeskrivning med 
ett signifikansutlåtande
Katalogbeskrivning
Gjutjärnsmangel, K1372, Powerhouse Museum.

Mangel, tvätt, stående, utsmyckad, gjutjärn, röd och grön ram, står på 
4 länkhjul, böjd överdel, 2 trävalsar, drivs via hjul med rundat trähandtag, 
patent nr 120847, ”Yorkmaskinen”, såld av Anthony Hordern, England, 
från tvätteriet på Watkin St. 18, Newton (OF), cirka 1900 (AF).

Signifikansutlåtande
En stående tvättmangel i gjutjärn med originalfärg, komplett med avrinnings- 
och mangelbrädor, såld av Anthony Hordern i Sydney kring år 1900. 
Den stående mangeln uppfanns i mitten av 1800-talet och var vanligt 
förekommande i tvättstugor i hemmiljö samt i hotell och pensionat vid 
sekelskiftet. Konstruktionen med huvudfjäder, kugghjul och hjul visar 
att man tillämpat industridesign på hushållsapparater, medan de dekorativa 
gjutjärnspanelerna är typiska för den viktorianska eran. Mangeln användes för 
att mangla tvättade sängkläder och kläder samt att pressa och snygga till fuktig 
hushållstvätt. Masstillverkningen och det överkomliga priset gjorde att man i 
medelklasshem kunde njuta av skinande och manglad tvätt och den blanka ytan 
blev inte lika fort smutsig. Även om den inte är sällsynt i museisamlingar, 
är mangeln signifikant på grund av sitt goda och fullständiga skick samt sin 
proveniens, då den registrerats i sin ursprungliga tvättmiljö i ett radhus i 
Sydneys innerstad, med tillhörande uppgifter om familjens hemmaliv.

Bildtext, s. 11 i originalet: 
Stående gjutjärnsmangel 
cirka 1900. Foto: James Plaza.
Samling: Powerhouse Museum, 
Sydney.
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Vad kommer härnäst?
Signifikansbedömning är inte ett mål i sig, utan en process för att bidra till en god förvaltning av objekt och samlingar. 
Efter att ha tagit fram signifikansutlåtandet bör man fundera över policyer, åtgärder och rekommendationer för att förbättra 
skötsel och förvaltning av, samt tillgängligheten till, objektet eller samlingen. Det kan handla om delar av insamlingspolicyn, 
rekommendationer om förvaring eller tillgängliggörande, en bevarandepolicy, att fastställa problem eller särskilda saker att ta 
hänsyn till vid konservering, ytterligare forskning samt strategier eller åtgärder som kan införlivas i organisationens strate-
giska plan eller förvaltningsplan. Övervaka och revidera det arbete som följer på signifikansbedömningen genom att hänvisa 
tillbaka till signifikansutlåtandet.

Hur en signifikansbedömning fungerar

Figur 1. Använd signifikansutlåtandet som en referenspunkt för relaterat arbete. 
Revidera sedan utlåtandet och relaterat arbete allt efter behov.

Varför ska man bedöma 
signifikans?
Signifikansmetoden är ett absolut 
nödvändigt verktyg om man vill förvalta 
samlingar på ett hållbart sätt. Kloka 
beslut om bevarande och förvaltning av 
objekt och samlingar beror på en för-
ståelse av deras innebörd och betydel-
se. Att identifiera signifikanta attribut 
för ett objekt bidrar till att garantera att 
det förvaltas på ett sätt som bevarar 
dess värde för nutiden och framtiden 
på bästa sätt.

Signifikansbedömning hjälper till att  
fokusera resurserna på de mest bety-
delsefulla objekten och samlingarna 
och lyfter fram dessa i antikvariska, 
konserverings-, utställnings-, forsk-
nings- och tillgänglighetsrelaterade 
sammanhang. Arbetssättet att bedöma 
den relativa betydelsen för objekt och 
samlingar ingår redan i ett antal beslut  
 

och uppgifter som varje dag fattas eller 
utförs av samlingsorganisationerna.

Signifikansbedömning är ett tydligt 
ramverk för diskussioner och beslut 
som rör objekt och samlingar.

Signifikansmetoden är en nyckel för att 
avslöja samlingarnas betydelse samt dela 
med sig av samlingarna till ett stort antal 
användare i hela Australien och i världen. 
Den tar all den djupgående kunskap som 
finns om samlingar på institutioner och 
hos deras experter och gör den tillgänglig 
på ett lättförståeligt sätt. Signifikans-
metoden ger allmänheten möjlighet att 
använda, njuta av och engagera sig i sam-
lingar på alla möjliga sätt.

Signifikansmetoden har också visat 
sig vara ett effektivt verktyg för att 
främja samarbete mellan olika typer av 
samlingar, att dela kunskap, att samord-
na samlingar samt att använda knappa 
resurser på ett mer effektivt sätt.

Vem bedömer signifikans?
Signifikansbedömning är en sam
arbetsinriktad process som bygger 
på många människors kunskap, 
förmågor och erfarenhet.

En person kan vara huvudansvarig för 
undersökning av ett objekt eller en 
samling, men bedömningsprocessen är 
som mest effektiv när den görs av flera 
olika människor som har kunskap om 
och intresse av objektet eller sam-
lingen. Att engagera andra i signifikans-
bedömningen kan göras när som helst 
under organisationens samlingsför-
valtning, som till exempel vid förvärv, 
i samband med ett forskningsprojekt, 
under förberedelser för en utställning, 
vid tillgängliggörande via webben eller 
vid konservering.
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Samråd är en väsentlig del i proces
sen för signifikansbedömning.

Processen för  signifikansbedömning 
innebär en möjlighet att  engagera 
människor i diskussioner kring 
 objektens och samlingarnas betydelse. 
Det finns stora delar av Australiens 
samlingar där information och kun-
skap om objektet inte kan hittas i 
böcker eller annan tryckt litteratur. Att 
hämta kunskap och erfarenheter från 
allmänheten och andra samlingsorga-
nisationer är klokt av många orsaker.
Att samverka med allmänheten när det 
gäller signifikans från samhället kan 
stärka en organisations förhållanden till 
samhälls- och intresse grupper och leda 
till kontakt med nya samarbetspartners 
och ett ökat stöd. Det inkluderar också 
akademiker och experter som arbetar 
med och använder sig av samlingar.

I de fall objekten har social eller and
lig signifikans för särskilda grupper, 
bör samråd ske med dessa grupper. 
Deras synpunkter bör dokumenteras 
och återges i signifikansutlåtandet.

När det är möjligt ska givaren eller all-
mänheten ges möjlighet att med egna 
ord beskriva varför ett objekt eller en 
samling har betydelse för dem. Detta 
kan registreras eller uttryckas på en 
mängd olika sätt.

Frågan om vem som definierar 
signifikans är komplex och varierar från 
objekt till objekt, från samling till samling 
och från organisation till organisation. 
Enskilda personer, givare samt särskilda 
kulturgrupper eller ideella grupper kan 
ha olika åsikter om betydelsen av ett 
objekt eller en samling. Ibland förekom-
mer det starkt ifrågasatta idéer om ett 
objekts eller en samlings betydelse.

I signifikansbedömningsprocessen 
bör man notera olika åsikter och återge 
detta i signifikansutlåtandet. Samlings-
organisationerna börjar allt mer respek-
tera banden och kopplingarna mellan 
människor och samlingar och lyfter 
fram dessa förhållanden i signifikansut-
låtanden och i hur objekt och samlingar 
förvaltas och tillgängliggörs.

Fråga och fundera alltid för vem  
objektet eller samlingen är  
signifikant.

När ska man bedöma 
signifikans?
Signifikansbedömningen kan göras 
när som helst under ett objekts eller 
en samlings livstid i en samlings
organisation.

Signifikansbedömning kan beroende 
på typ av samling och organisationens 
behov, ingå i alla uppgifter inom sam-
lingsförvaltning som:

• att tacka ja eller nej till ett förvärv 
eller att stödja ett förvärvsförslag till 
en styrelse eller ett styrande råd.

• att som en del av en process för  
katalogisering och samlings-
dokumentation se till att avgörande 
information registreras när objektet 
kommer in i samlingen.

• att vägleda konserveringsrelaterade 
prioriteringar och behandlingsbeslut 
så att objektets värde helt och fullt 
förstås och bevaras.

• att i samband med katastrofplane-
ring identifiera de mest betydelse-
fulla objekten eller samlingarna som 
ska prioriteras vid räddningsinsatser 
eller återuppbyggnad.

• att i samband med utställnings-
planering påverka urvalet av objekt 
och garantera att betydelsen av dem 
förmedlas i utformningen och förkla-
ringar av utställningen.

• att motivera och dokumentera beslut 
om deaccession och ge stöd i avytt-
ring av ett objekt eller en samling.

• att revidera en samlings starka 
och svaga sidor samt att fastställa 
strategiska prioriteringar för framtida 
förvärv.

• att göra samlingarna tillgängliga på 
webben och dela med sig av objek-
tens betydelse på ett sätt som bidrar 
till dess användning och som främjar 
tillgänglighet och upplevelse.

• att vid strategisk planering se till att 
samlingens behov införlivas i organisa-
tionens strategiska plan och finansie-
ras genom de budget- och verksam-
hetsprogram som finns i planen.

• att föreslå objekt och samlingar till 
olika register och listor, som till exem-
pel till statliga kulturarvsregister som 
omfattar flyttbara objekt eller Unescos 
Memory of the World Register för 

dokumentärt kulturarv och att därige-
nom bygga upp en bredare kunskap 
om deras signifikans och att stödja 
efterföljande bidragsansökningar.

• att i samarbets- och samlingsöverskri-
dande projekt som tematiska studier 
skapa en bredare förståelse för temat 
samt lägga grunden för strategisk 
insamling och marknadsföring.

Dessa användningsområden och till-
lämpningar förklaras mer i detalj i 
fallstudierna i del 6.

Några vanliga frågor om 
signifikansmetoden
Är signifikansmetoden en 
värdering?
Nej, syftet med att använda en stan-
dardiserad bedömningsprocess och 
kriterier är att bekräfta och motivera 
bedömningarna så sakligt som möjligt. 
Omdömena och påståendena i signifi-
kansutlåtandet förklaras och stöds av 
undersökningar, bevis, analys och jäm-
förelser med liknande objekt. Samtidigt 
som det alltid kommer att finnas ett 
mått av personligt omdöme och entusi-
asm i signifikansutlåtandet, garanterar 
användningen av en konsekvent pro-
cess och kriterier att bedömningarna 
blir rigorösa och väl underbyggda. När 
signifikansutlåtandet fungerar som bäst 
kombineras logik, passion och insikt.

Vad händer om det finns motstri-
diga åsikter om signifikans?
Ibland kan enskilda personer, familjer 
eller kulturgrupper vara oense om inne-
börden och betydelsen av vissa objekt 
eller samlingar. Det är inte  nödvändigt 
att lösa motstridiga åsikter, eller 
bestämma vad som är rätt eller fel, i 
synnerhet när parterna har kulturella 
eller religiösa kopplingar till ett objekt 
eller en samling. Signifikansutlåtandet 
kan spegla karaktären och innehållet i 
ett flertal åsikter.

Australiensiska Icomos har uppmärk-
sammat de särskilda omständigheterna 
kring sådana konflikter och har tagit 
fram Code on the ethics of co-existence 
in conserving significant places (1998), 
som kan anpassas av samlingsorga-
nisationer som står inför liknande 
problem med objekt eller samlingar.
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Kan signifikansmetoden användas 
för alla typer av samlingar?
Ja. Trots att konceptet med förvaltning 
utifrån signifikans ursprungligen utveck-
lades för kulturmiljöer är processen för 
bedömning och kriterierna utformade 
för att kunna användas till alla tänkbara 
former av kultur- och naturrelaterade 
samlingar, bland annat visuell konst-, 
kultur- och naturhistoriska samt veten-
skapliga samlingar.

Är signifikansbedömning samma 
sak som katalogisering?
Nej. Katalogisering beskriver traditio-
nellt ett objekts struktur, utseende och 
historia. Signifikansbedömningen går 
längre och bygger på katalogbeskriv-
ningen med kompletterande steg som 
fastställer objektets betydelse och 
 mening samt drar slutsatser om hur 
 viktigt det är. Ett signifikansutlåtande 
utgör ett omdöme, eller en argumenta-
tion om varför ett objekt är viktigt och 
vad det betyder.  Signifikansbedömning 
kan enkelt införlivas i rutiner för 
 dokumentation. Exemplet i detta 
avsnitt visar på skillnaden mellan en 
katalog beskrivning och ett signifikans-
utlåtande.

Hur lång tid tar en  
signifikansbedömning?
Det beror på objektet eller samlingen 
och hur mycket man redan känner till. 
En preliminär bedömning kan göras när 
objektet förvärvas. En mer noggrann 
bedömning kan göras senare, till exem-
pel före konservering. Om det är ont 
om tid, bör man åtminstone se till att 
objektets proveniens och historia  
registreras eftersom dessa uppgifter 
kan vara svåra att få tag på i framtiden.

Vad gör man om det inte finns 
tid att bedöma signifikansen för 
varje objekt?
Det finns flera alternativ för samlings-
organisationerna. De kan använda be-
dömningsmetoden för enskilda objekt, 
bedöma vissa teman eller delar av en 
samling eller bedöma hela samlingen.

Ett alternativ är att fokusera på de 
viktigaste objekten i samlingen. Skanna 
av samlingen och identifiera betydelse-

fulla objekt vars historia och kontext 
inte är fullt ut dokumenterade. Kanske 
har givaren eller användaren av ett 
visst objekt mer information om dess 
användning och kontext som inte ännu 
har registrerats vilket skulle kunna vara 
anledningen till en prioritering. Dessa 
uppgifter kan gå förlorade allteftersom 
de som minns blir äldre och dör.

Överväg att sätta ett mål för att 
bedöma signifikansen för ett visst antal 
objekt per år, med fokus på de viktigas-
te eller på de som eventuellt ska ingå 
i en kommande utställning. Alternativt 
kan man bedöma signifikansen för en 
grupp relaterade eller liknande objekt 
som har ett gemensamt tema, en kopp-
ling eller en historia.

Där det fungerar, kan man ta med 
signifikansbedömningen i förvärvs-, 
registrerings- och katalogiseringspro-
cessen så att alla nya förvärv får ett 
signifikansutlåtande. Eller ansök om 
bidrag för att genomföra en bedömning 
av hela samlingen.

Varför kan man inte bara kryssa 
för en ruta eller ge objektet en 
signifikansrankning?
Signifikansbedömning är ett argument 
för på vilket sätt och varför ett objekt 
eller en samling är viktig. Argumentet 
motiveras genom att hänvisa bakåt 
till varje steg i bedömningsprocessen. 
Att bara påstå att ett objekt eller en 
samling är signifikant förklarar eller för-
medlar inte på rätt sätt varför det/den 
är viktig. Om man kryssar för en ruta 
eller fastställer en rangordning, missar 
man poängen med processen som går 
ut på att argumentera för på vilket sätt 
och varför objektet eller samlingen är 
signifikant.

Förklarar signifikansen varför 
ett objekt eller en samling har 
förvärvats?
Ja, delvis. Vid nya förvärv fungerar 
signifikansbedömningen parallellt med 
organisationens förvärvspolicy och prio-
riteringar för samlingsutveckling samt 
utifrån uppdrag och mål.

Bedömningsprocessen avslöjar om 
objektet har begränsad signifikans 
samt hjälper till att förklara skälen till 

varför man tackar nej till en gåva. De 
höga kostnader som är förknippade 
med att samla in och förvalta objekt för 
all framtid innebär att samlingsorgani-
sationerna noga måste utvärdera för-
delarna med vissa förvärv, hur generöst 
ett erbjudande än kan vara. Signifikans-
bedömningen hjälper organisationerna 
att på ett betydligt noggrannare sätt 
överväga tänkbara förvärv.

Hur förhåller sig signifikans till 
ett objekts ekonomiska värde?
Ett objekts ekonomiska värde speglar 
ofta dess signifikans och signifikans-
bedömningen är ett viktigt verktyg i 
varje värderingsprocess. Ekonomiskt 
värde är emellertid inte något bedöm-
ningskriterium för signifikans. Ett  
objekt kan vara signifikant och ha en 
plats i en offentlig samling men ändå 
ha ett begränsat ekonomiskt värde.  
På samma sätt har många värdefulla 
objekt begränsad signifikans för offent-
liga samlingar.

Hur kan familjer och privata 
ägare använda sig av 
signifikansmetoden?
Det kan de göra på ett mycket enkelt 
sätt. För familjer och samlare kan sig-
nifikansmetoden visa sig vara mycket 
användbar för att dokumentera objekt 
och samlingar. Proveniens är en viktig 
aspekt av värdet och betydelsen av 
objekt som ägs av familjer och samlare 
och som sådan en avgörande del av 
signifikansen. Denna information kan 
lätt gå förlorad när de som har kunska-
pen dör. Se till att historien om objektet 
skrivs ned och förvaras tillsammans 
med objektet, så att nästa generation 
förstår dess historia och kopplingar. 
Här ingår familjens minnessaker, foto-
grafier, möbler eller varje objekt som 
räknas som en del av familjens historia. 
Samlare bör spara på kvitton och andra 
bevis på hur och när ett objekt förvär-
vades. Det är bra att ha ett fotografi av 
objektet tillsammans med dessa upp-
gifter så att de två lätt kan paras ihop.

Undersök och bedöm signifikansen 
för privatägda objekt och samlingar 
genom att följa den stegvisa signifi-
kansbedömningsmetoden i del 4. 
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Proveniens
Proveniens är en av de grundläggande delarna vid signifikansbedömning. Den 
tas, tillsammans med ett objekts eller en samlings historia, under övervägande i 
den stegvisa bedömningsprocessen. Proveniens är också ett komparativt kriterium 
eftersom den kan tillföra viktiga dimensioner till signifikansen. Ett proveniens
bestämt objekt är troligen mer signifikant än ett motsvarande utan proveniens. 
Det här avsnittet utforskar proveniensens viktiga roll i olika sektorer och för en 
mängd olika objekt och samlingar.

Proveniens utgör ett objekts eller en samlings livshis-
toria och är en nedteckning av dess ursprung samt 
dess resa genom olika ägares händer.

Proveniensen kan vara dokumenterad på själva objek-
tet. Den kan till exempel vara i form av en inskription på 
baksidan av ett konstverk eller historiskt objekt, eller en 
ägares bokägarmärke (exlibris) eller kan påträffas i form 
av tillhörande dokumentation och forskning. Provenien-
sen bygger på noggrann dokumentation gjord av famil-
jer, privata samlare, handlare och samlingsorganisatio-
ner. Objekt med fastställd proveniens utgör byggstenar 
till föremålshistorik och sakkunskap och används som 
referens för analys av liknande odokumenterade objekt.

Definition och användning av proveniens som ett 
verktyg för analys och bedömning varierar mellan olika 
samlingssektorer och discipliner.

Proveniens i arkiv handlar om den organisation eller 
person som skapade, samlade på sig, upprätthöll eller 
använde sig av dokument i samband med personlig 
eller företagsrelaterad verksamhet.

Att respektera proveniens innebär att man säkrar 
integriteten för dokumentation om en person 

eller organisation och inte blanda ihop den med doku-
mentation från en annan person eller organisation.28

Proveniens när det gäller arkeologiska föremål 
utgörs av den dokumenterade kontexten för utgräv-
ningen, i bästa fall objektets exakta läge på en utgräv-
ningsplats och i förhållande till andra utgrävda objekt. 
Denna information ökar i mycket stor omfattning forsk-
ningspotentialen och signifikansen för objektet och för 
platsen som helhet och möjliggör för jämförelser med 
andra objekt och platser. Det är därför som plundring 
av fyndplatser, det vill säga att ta objekt ur sin kontext, 
är så förstörande. ”Enskilda objekt förlorar sitt kultu-
rella och historiska värde om de bedöms utanför den 
kontext som de kommer ifrån.”29 Internationella kon-
ventioner skyddar mot bortförande och försäljning av 
objekt som förvärvats på olagligt sätt, som till exempel 
vissa antikviteter.

Nedanstående är exempel på hur proveniens 
fungerar för några typer av samlingar.
 

Bildtext, s. 15 i originalet:
Klackring som en gång 
tillhörde guvernör William Bligh, 
juvelerare Miers, London, 
tillsammans med dokument 
som styrker proveniensen.
Foto: Andrew Frolows
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Proveniens och 
historiska objekt
Proveniensinformation för historiska 
objekt kan bestå av en rad ägare eller 
arvingar, men proveniensen kan mer 
generellt definieras som berättelsen om 
objektet eller dess livshistoria.

Proveniens är ofta nyckeln till ett 
objekts historiska signifikans och kan 
vara det huvudsakliga skälet till att ett 
museum eller ett bibliotek förvärvar ett 
objekt. Nuförtiden ber museer givare 
att lämna så mycket information som 
de kan om objektet, vem som har 
använt det och på vilket sätt. Känne-
dom om ett objekts proveniens hjälper 
samlingsorganisationer att förstå dess 
betydelse och fatta beslut om hur det 
ska ställas ut och vårdas så att dess 
speciella egenskaper bevaras.

Proveniensbestämda objekt är 
bygg stenarna till dess historia och en 
referens för liknande objekt utan 
proveniensbestämning.

Exempel
Denna klackring i guld som har ett vackert graverat klassiskt manshuvud 
i hematit, ägdes en gång i tiden av guvernören William Bligh. Man tror att 
Bligh använde den som stämpel på vaxsigill.

Blighs namn är internationellt mest känt för myteriet mot honom i hans 
egenskap av fartygschef på HMS Bounty år 1789 varefter han i en öppen 
båt seglade 2 600 sjömil till Timor.

Bligh blev guvernör i New South Wales 1806 då han efterträdde Philip 
Gidley King. Blighs hetsiga temperament och hans stöd till små markägare 
mot de rikare privata nybyggarna och högre officerarna i NSW Corps, gav 
upphov till spänningar i kolonin. Dessa nådde sin kulmen i januari 1808 när 
John Macarthur, en före detta officer i NSW Corps och nu en framstående 
fri nybyggare stod inför rätta för att inte ha betalat en fartygsrevers.

Bligh kritiserade rättegången och anklagade vissa NSW Corps officers för 
högförräderi. Stick i stäv mot guvernören beordrade den högre NSW Corps 
officer, major George Johnston, den 26 januari 1808 att Macarthur skulle 
friges och att guvernör Bligh skulle arresteras.

En av Blighs anhängare under hela ledarskapskrisen var en fri  nybyggare 
vid namn George Suttor. Denne låg bakom en petition till den brittiska 
regeringen i november 1808 som begärde att Bligh skulle återinsättas som 
guvernör. 1810 reste Suttor till England för att vittna när Johnston stod 
inför krigsrätt för myteri. Bligh frikändes och Johnston avskedades.

Bligh dog 1817 i England. Senare gav hans döttrar klackringen till Suttor 
som ett tecken på uppskattning då denne besökte England. I ett medföl-
jande brev skrev Fanny Bligh att hon och hennes syster Jane erbjöd faderns 
antika ring till Suttor som ”det absolut bästa beviset som vi kan tänka oss 
på vår tacksamma hågkomst av er, er plikttrohet och er integritet”.

Fanny Blighs brev fastställer ringens proveniens till fadern. 
Systrarna Blighs gåva till Suttor hedrar minnet av 
faderns förbindelse med en av sina anhängare 
under en av de viktigaste händelserna i 
Australiens tidiga historia.

Ringens proveniens handlar både om 
samröret med Bligh och döttrarnas 
överlåtelse av ringen till Suttor och 
därefter om försäljningen till 
Australian National Maritime Museum.

Det brev som har överlevt till
sammans med Blighs klackring 
dokumenterar gåvan av ringen 

till Suttor samt ägarkedjan 
från Bligh till dennes döttrar 
och till Suttor. Dokumentatio
nen bekräftar proveniensen och 

ökar ringens signifikans.

Bildtext, s. 16 i originalet:
Klackring som en gång 
tillhörde guvernör William 
Bligh, juvelerare Miers, 
London.
Foto: Andrew Frolows



Significance2.0             17

Proveniens kan ha 
många dimensioner

Den detaljerade dokumentatio
nen av den här skulpturen, allti
från fotografiet på ursprungs
platsen vid Sentanisjön till den 

bekräftade ägarkedjan, fast
ställer proveniensen och ökar 

signifikansen för den både som 
ett mästerverk från västra Papua 
och som ett konstverk som inspi

rerade surrealisten Max Ernst 
och skulptören Jacob Epstein. 

Bildtext, s. 17 i originalet: 
Sentaifolk, Papua Nya Guinea.
Dubbelfigur [to-reri uno]. 1800-talet,
snidat trä, 177,2x49,5x19,1 cm.
National Gallery of Australia, 
Canberra. Inköpt 1974.

År 1929 hittades denna skulptur som 
härstammar från 1800-talet i sam-
band med muddring i den avlägsna 
Sentanisjön på västra Papua, där en 
gammal ceremoniell byggnad hade 
rasat samman. Sentanifolket bodde 
traditionellt i gemensamma bostäder 
byggda över vattnet och som vilande 
på höga snidade pålar som gick 
genom golvet och upp i boutrymmet 
ovanför. Dessa figurer satt troligen 
överst på en sådan påle. Skulpturen 
fotograferades av Jacques Viot då den 
räddades från sjön. Viot hade skickats 
till Nya Guinea av konsthandlaren 
Pierre Loeb för att samla material som 
skulle säljas i Paris.

Jacob Epstein (1880–1959) köpte 
skulpturen från Galerie Pierre Loeb i 
Paris. Skulpturen var välkänd bland 
surrealisterna som kallade den ”liljan”. 
Den anses ha inspirerat Max Ernst 
skulptur Les asperges de la lune 
[månsparris] från 1935. Ernst hade 
antagligen sett den i ett  konstgalleri 
i Paris efter 1929. Epstein sålde den 
sedan. Därefter köpte Australian 
National Gallery (nu National Gallery 
of Australia) den av Gustave Schindler 
genom Gaston de Havenon från New 
York i april 1974.30

De markerade ansiktena, framträ-
dande hakorna samt slanka armarna 
och benen på dessa manliga och 
kvinnliga figurer är typiska för konsten 
från den mellersta norra kusten på 
västra Papua. Skulpturens makalösa 
skönhet gör den till ett verk med 
enorm konstnärlig signifikans samti-
digt som dess fastslagna proveniens 
kan möjliggöra tolkningar av den 
kulturella kontexten som den kom-
mer ifrån. Proveniensen gör också att 
konsthistoriker kan spåra skulpturens 
inverkan på senare konstverk, framför 
allt av Max Ernst och Jacob Epstein.



18 Significance2.0

Proveniens och 
naturhistoriska samlingar
När det gäller naturhistoriska samlingar 
uttrycks proveniens och kontext av 
referensexemplar. Ett referensexemplar 
är ett exemplar som fungerar som ut-
gångspunkt för studier och som behålls 
för referensändamål. När det gäller 
zoologi är referensexemplaret nästan 
alltid ett kadaver. Som ett absolut 
minimum består ett referensexemplar 
av ett exemplar som samlats in i fält 
under vetenskapligt kontrollerade 
former och som innefattar uppgifter 
om fyndplats, insamlingsdag samt 
samlarens namn. För all publicerad 
dokumentation som inte åtföljs av en 
detaljerad beskrivning och som inte 
stöds av någon referenssamling, finns 
det viss osäkerhet gällande riktigheten 
i identifieringen. ”Exemplar” när det 
gäller zoologi innebär hela eller delar 
av ett djur. (En referens bör finnas i en 
öppet tillgänglig samling men även om 
så inte är fallet, är den fortfarande en 
referens). För att kunna användas på 
ett optimalt sätt, bör referensexem-
plar förvaras på ett museum som på 
lämpligt sätt kan förvalta och ta hand 
om dem och se till att de blir tillgängliga 
för vidare studier. En liknande betoning 
på proveniens i registrering av kontext 
och insamling gäller för fossiler och 
botaniska exemplar.

Exempel
Exemplaret av Angophora som finns i NSW Herbarium i Royal Botanic 
Gardens i Sydney, var ett av de första botaniska exemplaren av australien-
sisk flora som samlades in av Joseph Banks och dennes botaniker Daniel 
Solander vid Botany Bay under den tid som kapten Cook och besättningen 
på Endeavour tillbringade där i april 1770. Det är en paratyp, ett exemplar 
från en typserie som inte är en holotyp, vilken är ett enstaka exemplar som 
valts ut för att representera en ny serie av den första person som har 
beskrivit den. Holotypen, som är fallet med det stora flertalet av det 
botaniska material som samlades in under Endeavours resa, finns på Royal 
Botanical Gardens i Kew i Storbritannien. Denna paratyp har emellertid 
stor betydelse i Australien, eftersom den är tillgänglig här till skillnad från 
holytypen som finns i Kew. Den har stor signifikans för den australiensiska 
botanikens historia i egenskap av paratyp för ett av de tidigaste klassifice-
rade exemplaren av australiensisk flora. Den här paratypens proveniens till 
Banks och Solander och Endeavours resa ger, med tanke på den avgörande 
roll som Banks hade i den brittiska koloniseringen av Australien, den en 
enorm historisk signifikans.

Tydlig vetenskaplig dokumenta
tion från Endeavours resa som 

finns i England och i Australien 
stödjer proveniensen för denna 
botaniska paratyp som ett av 
de först beskrivna exemplaren 
av Australiens flora. Detta gör 
att exemplaret har mycket stor 
signifikans för landets veten
skapliga och sociala historia.

Bildtext, s. 18 i originalet:
Herbarieexemplar Angophora 
Costata, 133470 (Gaertner) Britten, 
insamlad av Joseph Banks och 
Daniel Solander vid Botany Bay i 
april 1770. Foto: copyright: Botanic 
Gardens Trust, Sydney 
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Proveniens och
ursprungsbefolkningens 
kultur
Proveniensen har en avgörande 
betydelse för ursprungsbefolkningens 
konst och föremål, både när det gäller 
historiskt material och samtida konst. 
Proveniens har varit en nyckelfråga 
i samband med senare debatt och 
rättegångar rörande vissa konstverks 
äkthet, som tillskrivits några samtida 
aboriginkonstnärer som arbetar vid 
sidan om etablerade konstcentra och 
ansedda konsthandlare. En del av 
konsthandlarnas uppgifter är att upp-
rätthålla visuella och skriftliga register 
över konst som tillverkats och sålts, 
något som stärker en konstnärs  
catalogue raisonné. Detta är en 
 huvudsak för referens och forskning för 
framtiden och ska bekräfta proveniens 
och äkthet för konstnärens verk.

Exempel
År 1961 besökte Frederick McCarthy som en av de första yrkesutbildade 
antropologerna/arkeologerna som arbetade på ett australiensiskt museum, 
urfolkssamhället Aurukun i Queensland. Han registrerade, filmade och 
fotograferade fyrtiotre traditionella dansdramer samt samlade och doku-
menterade skulpturer som ingick i ceremonierna. Dessa skulpturer, som är 
konstverk med betydande estetisk och religiös signifikans, ingår numera i 
National Museum of Australias samling. Den omfattande dokumentationen 
till denna samling, i form av filmer, fotografier och anteckningar, finns nu  
på Australian Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies  
(AIATSIS). Korrespondens rörande tillkomsten av träsniderisamlingen 
finns på National Museum of Australia. Dokumentationens stora rikedom 
innebär att en omfattande proveniens finns för hela Aurukansamlingen hos 
dessa två institutioner som har samlokaliserats på Actonhalvön i Canberra. 
 Frederick McCarthy blev huvudman för Australian Institute of Aboriginal 
Studies (som senare blev AIATSIS) 1964. Sambandet mellan samlingen 
och dess givare, en framstående person inom Indigenous scholarship och 
det material som förvaltas av dessa två nationella organisationer, förhöjer 
signifikansen för hela samlingen.

Den omfattande dokumenta
tionen av denna samling, som 

finns hos AIATSIS, förser 
samlingen med Aurukun
sniderier en omfattande 

proveniens och förhöjer dess 
signifikans. 

Bildtext, s. 19 i originalet: 
Träskulptur av en dingo.
Träsnideri från Aurukun.
Foto: George Serras,
National Museum of Australia.
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Proveniens och konstverk
Proveniensen för ett konstverk doku-
menteras från konstnärens ateljé  
genom en kedja av ägare och samlare 
till den nuvarande ägaren. Provenien-
sen kan också omfatta ett konstverks 
utställningshistorik. En säker prove-
niens bekräftar verkets äkthet och 
fastställer om den aktuella ägaren har 
säkrad äganderätt.

Konstverk med stark proveniens, 
säljs ofta till högre pris vid en  auktion, 
i synnerhet om det har ägts av en 
välkänd samlare eller familj eller är 
nyutkommet på marknaden. Många 
australiensiska konsthallar har under-
sökt proveniensen för konstverk i sina 
samlingar för att garantera att de inte 
har proveniens från judeägda samlingar 
som plundrades eller såldes under 
tvång under nazitiden.31

Exempel
Arthur Streeton, en av medlemmarna av Heidelbergskolans australiensiska 
konstnärer som anses vara den som etablerade en särskild australiensisk 
konststil på 1800-talet, målade denna tavla i Venedig 1908. Streeton, som 
vid den tidpunkten var en etablerad konstnär och som under långa perioder 
bodde i London, kritiserades av vissa för vad man ansåg var hans efter-
givenhet för den kommersiella marknaden. Noggrann analys av hans mål-
ningar visar emellertid ”en mogen konstnär som har bibehållit ett markant 
intresse för oljemålning och vars verk återger ett fortlöpande intresse av 
de tekniska svårigheterna med att förvandla ljus och massa till den målade 
bilden”.32

Proveniensen för denna tavla är oklanderlig. Den köptes av Dr Samuel 
Ewing vid Victorian Artists Societys utställning den 19 juni 1914 för 63 
pund. År 1937 började Ewing förhandla med universitetet i Melbourne för 
att skänka sin samling till University of Melbourne Union. Det här är ett av 
Streetons verk från Ewings samling. Eftersom det behövde restaureras, 
kontaktade Ewing konstnären för att genomföra den nödvändiga restau-
reringen och Streeton rekommenderade en ramverkstad för att göra om 
inramningen. ”Streetons oro över hur hans verk skulle se ut var stor”.33  
Alla dessa brev, liksom de från Ewing till universitetet, finns kvar. Förutom 
Streetons verk samt bekräftelsebreven, omfattar universitetets samling 
också ett porträtt av John Longstaff, målat av donatorn Dr Samuel Ewing.

Korrespondens mellan Streeton 
och den som porträttet förestäl

ler, Dr Ewing, fastställer inte 
bara proveniensen för tavlan, 

utan bidrar också till en förstå
else för Streetons oro över hans 

konstverks framtida skick.

Bildtext, s. 20 i 
originalet: John Longstaff
Dr Samuel Arthur Ewing 
cirka 1922. Olja på kanvas
108,6 x 88,6 cm.
University of Melbournes 
konstsamling. Gåva av 
Dr Samuel Arthur Ewing 
1938. 1938.0012.

Bildtext, s. 20 i 
originalet: Arthur Streeton.
Kupolerna på St Markus 
1908. Olja på kanvas
86,8 x 99,4 cm.
University of Melbournes 
konstsamling. Gåva av 
Dr Samuel Arthur Ewing, 
1938. 1938.0023.
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Proveniens för olika 
samlingar i arkiv, bibliotek 
och museum
En grupp sjundedagsadventister 
anlände till Australien från USA år 
1885. 1898 öppnade adventistmis-
sionärer en liten hälsokostbutik i 
 Melbourne som växte och blev till 
Sanitarium Company, skaparna av en 
australiensisk ikon – Weetabix frukost-
flingor. Senare samma år flyttade 
Sanitarium till Cooranbong, NSW.

Adventisternas missionärer började 
arbeta på öarna runt omkring Austra-
lien med början 1886 i det avlägset 
belägna samhället på Pitcairnön och 
fortsatte sedan till Cookön, Samoa, 
Tonga, Fiji, Nya Hebriderna (numera 
Vanatu), Salomonöarna, Papua Nya 
Guinea, Nya Caledonien och Kiribati,

Protokollen från sjundedagsadven-
tisternas kyrka i Australien och Stilla 
Havsregionen, som sträcker sig över ett 
sekel finns i Adventist Heritage Centre 
i Cooranbong i NSW. Det när liggande 
South Sea Islands Museum har 
också en stor samling objekt som har 
 donerats av före detta missionärer och 
kyrkomedlemmar. Hela samlingen har 
sammanställts som ett direkt  resultat 
av kyrkans många verksamheter och 
har som en följd en väl bekräftad  
proveniens.

Kyrkans kulturarvscentrum har bevis 
för att kunna bygga upp en mycket håll-
bar proveniens för objekten i museet. 
Arkiven och biblioteket i Heritage Cen-
tre innehåller stora mängder fotografier, 
filmer, historieböcker, undervisnings-
material, kyrkopublikationer och 
rapporter från de olika kyrkor och 
missionsområden som dokumenterar 
kyrkans missionsverksamhet på Stilla 
Havsöarna och bland ursprungsbefolk-
ningen i Australien. Vissa fotografier 
visar upp särskilda objekt med sina 
skapare eller ägare. Dessa fylliga och 
varierande protokoll om proveniens 
ökar signifikansen för objekten i  
museet. Dessa kan i sin tur användas 
som referens och jämförelse för  
liknande, ej dokumenterade, föremål 
från regionen. 

Bildtext, s. 21 i originalet: 
Samma sköld på South Sea 
Islands Museum.
Foto: Roslyn Russell.

Bildtext, s. 21 i originalet: 
Man från Salomonöarna med 
traditionell vävd sköld och 
yxa.Detalj från fotografi av 
Roslyn Russell.
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Introduktion av signifikansbedömningsprocessen
Signifikansbedömning är en process för att undersöka och förstå betydelsen och värdet av objekt och samlingar. 
Det finns tre varianter av signifikansbedömningsprocessen: en för enstaka objekt, en för en samling eller delar av 
en samling samt för en för samlingsöverskridande projekt.

Varianter av signifikansbedömning

Del 4 Process för signifikansbedömning

C
Samlingsöverskridande projekt, det vill säga temastudier, 
regionala undersökningar samt kartläggning av samlingar

B
En samling eller särskilda teman

eller delar av en samling

A
Enstaka objekt

Figur 2. Tre varianter av signifikansbedömning – enstaka objekt till samlingar. 
Samlingsöverskridande projekt kan omfatta enstaka objekt och delar av samlingar.34

Det här kapitlet beskriver de stegvisa 
metoder som kan användas tillsam-
mans med de olika varianterna av den 
gemensamma processen. Stegen kan 
anpassas och bearbetas för att passa 
behoven hos särskilda samlingstyper 
eller samlingssektorer.

Varje metod omfattar undersökning, 
samråd, analys, jämförelse, bedömning 
och sammanfattning i form av ett signi-
fikansutlåtande. Många av stegen ingår 
redan som en del av det som normalt 
görs vid dokumentation av samlingar, 
även om inte alla samlingsorganisatio-
ner sammanfattar informationen och 
analysen i ett signifikansutlåtande.

Val av metod och specifika steg beror 
på objektet eller samlingen som ska 
bedömas och hur bedömningen ska 
användas.

Vid en komplex bedömning av 
enstaka objekt, kan det vara till hjälp 
att lägga till ett tillämpningssteg som 
till exempel de som föreslås i metoden 
för samlingar (översyn) och samlings-
överskridande projekt (plan). Metoden 
för bedömning av enskilda objekt kan 
användas före konservering av ett 
objekt. Metoden för bedömning av 
samlingar kan användas vid revidering 
av en samlingspolicy eller som stöd för 
en ansökan om finansiering. Metoden 
för samlingsöverskridande projekt kan 
användas för kartläggning av samlingar.

De olika metoderna kan användas till-
sammans. En bedömning av en samling 
kan medföra bedömning av ett antal 
ytterst signifikanta objekt i samlingen 
(med hjälp av metoden för bedömning 
av enstaka objekt). 

För de som är ovana vid signifikans-
metoden kan den vara lättare att lära 
sig genom att börja med ett enstaka 
objekt eller en enkel bedömning först.

Det här kapitlet innehåller två exem-
pel som visar på varje steg i metoden 
för ett enstaka objekt och i metoden för 
en samling. Dessa är sammanfattade 
exempel som belyser delar av det som 
hittades i respektive steg i bedömnings-
processen.



Significance2.0             23

A. Signifikansbedömning av enstaka objekt
Börja signifikansbedömningsprocessen med att samman-
ställa en objektmapp med kopior på all tillgänglig information 
om objektet. På så sätt skapas en grund för vidare undersök-
ningar. Gör anteckningar för varje steg i processen för att ha 
som en referenspunkt vid övervägande av kriterier och när 
ett signifikansutlåtande tas fram. Det är inte alltid som varje 
steg i bedömningsprocessen kommer att ha betydelse för det 
aktuella objektet. Anteckningarna fungerar som påminnelser 
och kan revideras i takt med att arbetet fortskrider.

Enstaka objekt  
– signifikansbedömning steg-för-steg
1. Sammanställ
Sammanställ en mapp med all information om 
objektet och dess historia
Det kan innebära förvärvsdatum, givare eller säljare, anteck-
ningar i samband med att objektet förvärvades, fotografier, 
kopior på brev och referensmaterial samt information om 
relaterade objekt och platser.

2. Undersök
Undersök objektets historia och proveniens
Det kan innebära det datum när objektet tillverkades eller 
skapades, uppgifter om vem som skapade det, fotografier 
på objektet i sitt sammanhang eller användning. Anteckningar 
om ägare och den plats där objektet skapades, användes el-
ler köptes samt den allmänna historien för den här typen 
av objekt. Undersök objektets tidigare ägare.

3. Rådgör
Rådgör med givare, ägare och kunniga personer
Identifiera personer med intresse av eller kunskap om 
objektet. Ställ frågor om kontext, proveniens och möjligt 
socialt värde. Be de tillfrågade personerna att skriva ned 
information om objektets tillkomst, funktion, historia och 
betydelse eller registrera informationen på annat sätt. Rådgör 
med personer som kan ha information om objektet eller till-
verkaren, eller som känner till liknande objekt, arbetsmetoder 
eller relaterade platser.

4. Utforska
Utforska objektets kontext
Fundera över hur objektet förhåller sig till mer generella histo-
riska teman, mönster, beteenden, utveckling eller branscher. 
Hur förhåller det sig till historien, geografin eller miljön på 
den plats där det skapades eller användes? Fundera över 
dess funktion och ändamål samt förhållande till andra objekt. 
Registrera om möjligt objektet utifrån det sammanhang som 
det användes i och sin ursprungsplats, eller dokumentera 
liknande objekt på plats. Inkludera kartor vid behov.

5. Analysera
Analysera och beskriv objektets struktur och skick
Detta kan innebära anteckningar om objektets utseende eller 
karaktär, dess material, märken, processer som gäller design, 
skapande eller tillverkning, slitagemönster, reparationer, 
ändringar och anpassningar. Notera objektets tillstånd.

6. Jämför
Jämför objektet med liknande objekt
På vilket sätt liknar eller skiljer sig objektet från jämförbara 
objekt? Kontrollera om liknande objekt finns på sidor om olika 
samlingar på webben.35 Ta om möjligt med bilder i jämförelse-
syfte. Jämför med referenslitteratur och internet. Rådgör med 
kollegor och andra kunniga personer och med organisationer 
som har liknande samlingar.

7. Identifiera
Hitta relaterade platser och objekt
Detta kan innebära kulturmiljöer som förknippas med objek-
tet, alternativt dess ursprungliga miljö eller plats. Identifiera 
relaterade objekt eller samlingar, till exempel objekt som 
härrör från samma ägare eller organisation. Fundera över 
förhållandet mellan platser, människor och objektet.

8. Bedöm
Bedöm signifikansen mot kriterierna
Bedöm objektet mot de primära kriterierna – historisk signi-
fikans, konstnärlig eller estetisk signifikans, vetenskaplig 
eller forskningsrelaterad signifikans samt social eller andlig 
signifikans. Avgör nivån på signifikans genom bedömning mot 
de komparativa kriterierna proveniens, sällsynthet eller repre-
sentativitet, tillstånd eller helhetsgrad, samt tolkningsbarhet. 
Se del 5 för ytterligare information om kriterier.

Att överväga kriterierna hjälper till att definiera objektets 
signifikans. Gå tillbaka till anteckningarna från föregående 
steg för att komma fram till vilka kriterier som är relevanta.

9. Skriv
Skriv ett signifikansutlåtande
Sammanfatta objektets värde och betydelse genom att gran-
ska de relevanta kriterier som fastställdes i steg 8. Hänvisa 
till de anteckningar som gjordes i varje steg av processen. 
Skriv inte bara att objektet är signifikant – förklara på vilket 
sätt och varför objektet är signifikant och vad det betyder. 
Diskutera detta med andra som känner till objektet.

Underteckna och datera bedömningen
Signifikans kan ändras med tiden. Därför är det viktigt 
att notera vem som gjort bedömningen och datum.

Gör en lista över referenser
Citera viktiga källor till undersökningen. Ange också 
källor som inte konsulterats då detta ger riktlinjer 
för framtida revidering och forskning.

Gör en lista över informanter 
Signifikansbedömning är en samarbetsprocess och 
denna information lyfter fram medarbetare som 
kanske behöver konsulteras om bedömningen ska 
revideras i framtiden.

10. Åtgärda
Gör en lista över rekommendationer och åtgärder
Fundera över policyfrågor som uppkommer till följd av 
bedömningen och ge råd beträffande förvaltning, konserve-
ring, vidare undersökningar, tillgänglighet eller tolkning.
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Enskilda objekt – exempel på stegvis process
Kålträdhatt ca 1900
Illawarra Historical Society, Wollongong, NSW

1. Sammanställ en mapp med all information om objektet och dess historia

Exakt förvärvsdatum är inte känt, men sällskapet har detaljerade anteckningar 
om hattens historia och proveniens. Det rör sig om en gåva från den avlidna fru 
A R Hurry, dotter till den person som tillverkade hatten, kring 1969.

2. Undersök objektets historia och proveniens

Anteckningar som förknippas med hatten uppger att den tillverkades av fru Lionel 
Hurry, född Sarah Denniss åt hennes brorson Albert Denniss, sonen till hennes 

bror George, när han var en liten pojke och tillbringade loven hos henne på 
Vine Cottage, Flinders Street, Albion Park. Den tillverkades troligtvis på 
sent 1800-tal eller i början av 1900-talet.

3. Rådgör med givare, ägare och kunniga personer

Sällskapets anteckningar om hatten skrevs förmodligen då den donerades, med 
utgångspunkt i information från givaren. Anteckningarna innehåller uppgifter om 

familjens ankomst till Australien samt om deras hem och arbete. De berättar om hur  
W A Denniss tillverkade ett litet verktyg för att skära kålpalmbladen i smala remsor inn-
an de flätades. Ytterligare information som samlats in av sällskapet från lokala källor 
bygger upp en bild av hur tillverkningen av kålträdhattarna av folket i Illawarra gick till. 
Av särskilt intresse är hänvisningen till att andra personer i Dennissfamiljen använde 
aboriginer för att klättra upp i kålträden och samla in ”palmhänderna” mot ersättning i 
form av en halv damper (bakpulverbröd). Annan information uppger att familjen Tibbles 
tillverkade hattar som de sålde två gånger om året i sitt stånd på marknaderna i Syd-
ney och att fru Brooks i Kangaroo Valley lade palmblad på taket till tvättstugan för att 
de skulle blekas av solen och frosten.

4. Utforska objektets sammanhang

Kålträdhattar utgjorde ett karakteristiskt inslag i den manliga klädedräkten i den 
australiensiska bushen på 1800-talet. Hattarna, som första gången beskrevs 1799, 
bars av fångar, fåraherdar, poeter, upptäcktsresande, ligister och välbärgade. 
De förekommer i berättelser av författare som till exempel Henry Lawson och Mary 
Gilmore, samt på otaliga målningar och på bilder från det dagliga livet på guldfälten 
och i bushen. Senare på 1800-talet kändes också ligisterna i Sydney Rocksområdet 
igen på grund av sina kålträdhattar och kallades för ”kålträdligan”.

Halmflätning var ett hantverk som bedrevs på landsbygden i Storbritannien. Det 
lärdes ut till fångar på fängelsefartyg som väntade på att bli deporterade och förblev 
en fängelseverksamhet i Australien under hela 1800-talet. Halmflätning utfördes av 
fåraherdar i bushen, som ofta var frigivna fångar. Hantverket lämpade sig för syssel-
sättning och omständigheter som erbjöd gott om tid och begränsade resurser. Under 
senare delen av 1800-talet, tillverkades hattarna av män och kvinnor som befann sig i 
varierande omständigheter, från fabriker i Sydney och regionala städer till hemmafruar 
och lantarbetare som bättrade på inkomsterna från jordbruket. De såldes till boskaps-
drivare och andra som färdades utmed huvudvägarna i NSW. Ibland såldes flätorna 
separat för att senare bli till hattar. Särskilt fina kålträdhattar visades upp vid flera 
internationella utställningar.

Kålpalmen, Livistora australis, är ett karakteristiskt inslag i Illawarralandskapet. 
Palmen förekommer i många 1800-talsillustrationer och resebeskrivningar från 

regionen. Alla delar av kålträdspalmen utnyttjades av de tidiga nybyggarna till husbygg-
nad, mat, möbler och hattar. Hänvisningen till aboriginer som samlade in ”palmhänder” 
till flätning ger viktiga kunskaper om hur ursprungsbefolkningen och de europeiska ny-
byggarna i Illawarra samexisterade och samarbetade. Anteckningarna från sällskapet 
illustrerar några av de sätt som kvinnorna kompletterade sina inkomster med genom 
att göra och sälja hattar. De visar också på handelsvägar och kulturella förhållanden 
som inte finns dokumenterade i andra källor.

Bildtext, s. 24 i originalet:
Kålträdhatt, tillverkad av fru Lionel 
Hurry till hennes brorson 
Albert Denniss, kring 1900.

Bildtext, s. 24 i originalet: 
George French Angas, Storbritannien/
Australien, 1822–1886. Kålpalmer, 
Dapto Illawarra 1844–1805, Dapto, 
New South Wales. Akvarell på paper 
38,8 x 23,5 cm. Gåva från fröken EM 
Johnson. Art Gallery of South Australia, 
Adelaide.
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Bildtext, s. 25 i originalet:
Detalj som avbildar fodret på en 
kålträdhatt med ägarens namn i bläck.

Bildtext, s. 25 i originalet:
Kerry & Co., Sydney, Australien 
cirka 1884–1917. Kålträdpalmer, 
Illawarra. Glasnegativ.
Foto: Carles Kerry Studio.

Bildtext, s. 25 i originalet: 
Platt kålträdhatt ca 1860–1880.
Foto: Andrew Frolows.
Samling: Powerhouse Museum, Sydney.
Den här typen av kålträdhatt 
förekommer i skisser av konstnärerna 
St Gill och William Strutt. 

5. Analysera och beskriv objektets struktur och skick

Liksom andra kålträdhattar, är det här exemplaret tillverkat genom att först koka 
och bleka palmbladen. Därefter skärs de till smala remsor med hjälp av olika verk-
tyg och skärblad. Remsornas bredd påverkar hur fin flätningen blir och därmed 
hattens kvalitet. Remsorna flätas sedan samman. Detta exemplar har fem 
kardeler. För att göra hatten lindades flätan från kullen och utåt med överlappning 
av den underliggande flätan och syddes sedan ihop för att få till den höga kullen 
och de breda brättena. Kompletterande stockning och ångning förbättrade for-
men. Detta exemplar har ett flätat band runt kullen. Hatten är fodrad och har äga-
rens namn på insidan och är försedd med läderrem för att spänna under hakan.

6. Jämför objektet med liknande objekt

Det finns ungefär tio kålträdhattar i olika museer och bibliotek i Australien. 
Omkring hälften har proveniens till specifika ägare, till exempel Marcus Clarkes 
hatt i State Library of Victoria, men det här exemplaret har den för närvarande 
bästa proveniensen, med specifik och kontextuell historik från regionen. En 
jämförelse illustrerar också halmflätningens kvalitet. Andra exemplar uppvisar 
samma typ av band kring kullen samt en mängd olika former, från denna till den 
platta varianten.

7. Identifiera relaterade platser och objekt

Kålpalmen, Livistora australis, är ett mycket omtyckt inslag i Illawarras branta 
sluttningar och regnskogsklädda raviner. Sträckor med kålpalmer är fortfarande 
framträdande landmärken i Illawarra.

Sällskapet har många objekt i sin samling som har koppling till familjerna 
Denniss och Hurrys hem. Tre balar med kålträdflätor som också förknippas med 
hatten har antagligen blivit över efter hattillverkningen.

8. Bedöm signifikansen mot kriterierna

Hatten, som primärt är historiskt signifikant, är både sällsynt och representativ 
för den inhemska bushklädseln, är i utmärkt skick och har väl bekräftad prove-
niens. Proveniensen innebär att detta exemplar utgör ett referensexemplar för 
studier av kålträdhattar utan proveniens. Den kan också ha ett visst konstnärligt 
värde på grund av hantverksskickligheten som ett fint exempel på halmflätning. 
Hatten återger en karakteristisk egenskap i Illawarramiljön.

9. Skriv ett signifikansutlåtande

Kålträdhatten är ett fint exemplar med bekräftad proveniens av en hatt som var 
typisk för bushklädseln i Australien på 1800-talet. Dessa hattar är historiskt 
signifikanta som det enda karakteristiska objekt i australiensisk klädsel som helt 
och hållet är gjort av inhemskt material. Dessa hattar har en särskild plats i den 
framväxande mytbildningen om livet i bushen och har beskrivits av författare som 
Henry Lawson. Det är typiskt för sådana berättelser att man inte kunde fastställa 
om en person var rik eller ansedd när de bar en illa medfaren och mörk kålträd-
hatt. Att kålträdhattar bars av fångar, fåraherdar, nybyggare, gruvarbetare i 
guldfälten, upptäckresande i vildmarken och ligister i städerna, belyser den 
jämlika karaktären på de inhemska manskläderna i 1800-talets 
Australien. Denna kålträdhatt och dess historia hjälper oss att 
fundera ut förhållandet mellan aboriginerna, nybyggarna och miljön 
i Illawarra. Hatten är ett exempel på utnyttjande av lokala material 
och informella sätt att öka inkomsterna. Kålträdhattarna visar på 
hur en traditionell brittisk hantverkstradition har anpassats till de 
råmaterial som fanns tillgängliga och detta på grund av klimatet. 
Det här exemplaret är signifikant för att det har proveniens till en 
särskild plats och kan återge regionens utmärkande historia och 
karaktär.
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B. Signifikansbedömning av samlingar
För många samlingsorganisationer är det opraktiskt att 
bedöma enstaka objekt förutom under särskilda omstän-
digheter, som till exempel när ett objekt ska nomineras till 
att ingå i ett särskilt register. Ett alternativ till bedömningen 
av enstaka objekt är att bedöma hela samlingen eller delar 
av den. Metoden är ett effektivt sätt att föra in samlingars 
behov i samlingsorganisationernas strategiska planering. 
Den används också för att revidera insamlingspolicyn, som 
ett sätt att bedöma samlingens starka och svaga sidor och 
för in situ-samlingar i kulturmiljöer. Stegen kan anpassas till 
den aktuella samlingens egenskaper. Liksom för bedömning 
av enstaka objekt, behöver inte varje steg vara aktuell för 
varje bedömning.

Samling: signifikansbedömning  
steg-för-steg

1. Sammanställ
Sammanställ dokumentation och information om 
samlingens historia och utveckling
Detta kan omfatta information från initieringsdokument, 
officiellt publicerad historik eller dokumentation från lokala 
nämnder.

2.a Undersök
Undersök samlingens historia
Många etablerade samlingsorganisationer har redan en 
publicerad historia, men den kanske inte är så väl relaterad 
till hur samlingen har utvecklats. Fundera över tidigare 
chefers, intendenters eller vetenskapsmäns roll när det 
gäller samlingens utveckling. Många samlingar återger 
aspekter av den föränderliga insamlingshistoriken i samhäl-
let. Undersök tidigare utveckling i organisationen som har 
påverkat samlingen, till exempel viktiga gåvor eller förvärv, 
nya byggnader eller tillbyggnader.

2.b Se över
Se över samlingens omfattning och temaområden
Fastställ de mest signifikanta temaområdena och objek-
ten i samlingen. Fundera över hur samlingen återger eller 
uppfyller organisationens uppdrag och mål. Fråga dig hur 
väl samlingar om lokal eller regional historia förhåller sig till 
huvudtemana för platsen eller regionen.

3. Rådgör
Rådgör med kunniga personer
Prata med personer som har koppling till samlingen, till 
exempel tidigare anställda, viktiga givare, experter, frivilliga 
eller personal samt intressegrupper i samhället. Fundera 
över för vem samlingen är viktig, liksom samhällets förhål-
lande till organisationen och vilken känsla av samhörighet 
man har med samlingen. Undersök, eller genomför ett evene-
mang, för att förstå hur allmänheten värderar samlingen. 
Finns det speciella objekt eller teman i samlingen som är 
extra viktiga för lokalsamhället? Vilken roll har organisa-
tionen i lokalsamhället? Har det förekommit tillfällen då 
lokalsamhället har ställt upp för att stödja organisationen? 
Detta är viktigt att ta hänsyn till när man tänker på samling-
ens sociala värde.

4. Utforska
Utforska samlingens kontext
Förstå samlingen i ljuset av dess utveckling, byggnad, miljö, 
användning och historiska kontext. Fundera på hur sam-
lingen återger lokalsamhällets historia och identitet inklusive 
staden, kommunen och regionen. Hur har de bredare histo-
riska mönstren format samlingen? Bedöm förhållandet mel-
lan byggnad och samling, i synnerhet om samlingen befinner 
sig i en kulturhistoriskt intressant byggnad. Finns det några 
objekt med koppling till organisationen eller till byggnadens 
historia som bör tillgängliggöras. Finns det samlingar med 
koppling till platsen, som till exempel ursprungliga möbler 
eller utrustning?

5. Analysera
Analysera och beskriv samlingens tillstånd
Fundera över om det finns signifikanta objekt eller delar av 
samlingen som kräver särskild uppmärksamhet. Detta kan 
stödja framtida prioriteringar för konservering och åtgärder 
för den strategiska planen.

6. Jämför
Jämför samlingen med liknande samlingar
Leta efter samlingar med liknande storlek, typ och inriktning. 
På vilket sätt skiljer sig eller liknar samlingen jämförbara 
samlingar? Detta hjälper till att identifiera särskilt starka och 
svaga sidor samt egenskaper hos samlingen.

7. Identifiera
Identifiera relaterade platser och samlingar
Har samlingen någon koppling till en särskild ort, miljö 
eller plats? Finns det relaterade samlingar hos andra 
organisationer?

8. Bedöm
Bedöm signifikansen mot kriterierna
Primära kriterier: historisk, konstnärlig eller estetisk, veten-
skaplig eller forskningsrelaterad, samt social eller andlig 
signifikans. Fastställ graden av signifikans genom bedöm-
ning mot komparativa kriterier: proveniens, sällsynthet eller 
representativitet, tillstånd eller helhetsgrad samt tolknings-
barhet. Se del 5 för mer information om kriterierna.

9. Skriv
Skriv ett signifikansutlåtande
Sammanfatta samlingens värde och betydelse genom att 
granska de relevanta kriterier som fastställdes i steg 8. 
Hänvisa också till anteckningar gjorda i varje steg i proces-
sen. Skriv inte bara att samlingen är signifikant – förklara 
på vilket sätt och varför samlingen är signifikant och vad det 
betyder. Diskutera med andra som känner till samlingen.

Underteckna och datera bedömningen
Signifikans kan ändras med tiden. Därför är det viktigt 
att notera vem som gjort bedömningen och datum.

Gör en lista över referenser
Citera viktiga källor till undersökningen. Ange också 
källor som inte kontrollerats då detta ger riktlinjer för 
framtida revidering och forskning.
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Gör en lista över och tacka medarbetare
Signifikansbedömning är en samarbetsprocess och 
denna information lyfter fram medarbetare som man 
kanske behöver prata med om bedömningen ska 
revideras i framtiden.

10. Åtgärda
Gör en lista över rekommendationer och åtgärder
Identifiera policyfrågor, strategier, rekommendationer och 
prioriteringar för åtgärder. Dessa synpunkter kan tas med 
i organisationens årliga verksamhetsplanering eller strate-
giska plan. Gör ett policyutkast som stöd för samlingsför-
valtningen. Vissa policyfrågor kan ingå i organisationens 
samlingspolicy. Fundera över om särskilda objekt eller 
temaområden kräver undersökning och signifikansbedöm-
ning. Rekommendationerna kan omfatta förbättrad förvaring 
eller ytterligare undersökningar av särskilda aspekter av 
samlingen. 

Identifiera strategier för att åtgärda svagheter och luckor i 
samlingen och planera sätt för att göra samlingen mindre 
passiv.

Undersök möjligheterna att samarbeta med andra organisa-
tioner för att bygga upp kompletterande samlingar. Fundera 
över frågor som uppkom vid bedömningen av relationerna 
mellan byggnaden och samlingen, till exempel hur de två 
passar för varandra eller behovet av tolkning.

Följande exempel illustrerar stegen i samlingsbedömnings-
processen. Se även hela signifikansbedömningsprocessen 
för samlingar vid James Cookmuseet i Significance (2001), 
s. 62–63 på http://www.collectionsaustralia.net/sector_
info_item/5, som är en samling som inte hör till den byggnad 
där den är inhyst. 

Enskilda objekt – exempel på stegvis process

Rörliga samlingar i katedralkyrkan St Saviour, Golburn, NSW
Detta är en mycket komprimerad och redigerad sammanfattning av en mer än 
tjugo sidor lång bedömning. Samtliga bilder är återgivna med benäget bistånd av 
katedralkyrkan St Saviour i Golburn.

1. Sammanställ dokumentation

Frivilliga från katedralen tog som en del av bedömningen fram objektmappar 
för att dokumentera och undersöka historien bakom de viktigaste objekten i 
samlingen och letade i arkiv efter information om utformning och hur särskilda 
arbeten sattes igång samt hittade historiska fotografier som visade hur objekten 
användes. Följande anteckningar har sammanfattats från en längre bedömning.

2.a Undersök samlingens historia

Katedralens interiör och samling har växt fram under de 125 år som gått 
sedan invigningen år 1884. Praktiskt taget alla objekt är gåvor från personer med 
särskild koppling till katedralen, stiftet och den anglikanska kyrkan. Historien om 
vandringsutställningen och dess proveniens beskriver viktiga förhållanden och 
kopplingar mellan St Saviour och dess prästerskap, församling, stiftsmedlemmar 
samt vänner och anhängare till katedralen. Från tiden för invigningen och fram till 
idag, har gåvor bestående av skulpturer, möbler, metallföremål och textilier prytt 
katedralen, gett uttryck för liturgi och andakt och hedrat människors relation till 
katedralen och stiftet.

Tillkomsten av ny inredning och utsmyckning i katedralen innebär ett motiverat 
beslut som kräver en skriftlig begäran till biskopen om ”beviljande av dispens”, en 
process som formellt ger tillåtelse eller tillstånd, med bestämmelser om invänd-
ningar mot ansökan. Inom den anglikanska kyrkan, som omfattar både hög- och 
lågkyrklig praxis, kan tillskott av vissa objekt som till exempel krucifixet gjort av 
Edmund Blacket 1842, ifrågasättas, eftersom vissa personer kan anse att det 
tyder på katolicism. Under dess 125 år, har utformning, placering, och symbolik för 
alla objekt, skulpturer och dekorationer i katedralen noga övervägts och planerats 
för att förmedla den anglikanska kyrkans trossatser och liturgi. Lyhördhet när det 
gäller lämpligheten för vissa objekt som till exempel krucifixet, understryker bety-
delsen av flyttbart kulturarv i katedralen genom att ge uttryck för gemensamma 
åsikter liksom att företräda nyanserna av hög- och lågkyrklig anglikanism.

Bildtext, s. 27 i originalet: 
Vy över mittskeppet i katedralkyrkan 
St Saviour, Golburn, NSW, ritad av 
Edmund Blacket. Blacket var djupt 
engagerad i utformningen av interiören 
och dess inredning. Katedralen sägs 
vara hans favoritverk och ett uppdrag 
där han hade relativt fria händer ifråga 
om utformningen.Foto: Wesley Granger.

Bildtext, s. 27 
i originalet: 
Krucifix, snidat av 
Edmund Blacket 
1842 ombord på 
ett fartyg på väg till 
Australien, donerad 
av dennes son/dotter-
dotter Gladys Blacket 
år 1935.
Foto: Wesley Granger. 
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2.b Se över samlingens omfattning och teman

De flyttbara samlingarna omfattar altare, predikstol, korpulpet, korstolar, stolar, 
orgel, nattvardskärl, kyrkbänkar, mässhakar, textilier för användning på altare, 
knäbänkar, minnesgobelänger, målningar samt en modell av katedralen som even-
tuellt kan ha gjorts av Blackets dotter Edith. Den imponerande biskopsstolen eller 
katedern är formgiven av Blacket, liksom orgeln. Två stora skulpturer, dopfunten 
och predikstolen, tillverkades av John Roddis från Birmingham av vit Caensten från 
samma stenbrott som användes till de stora franska och engelska katedralerna. 
Det gotisk-inspirerade dopfuntlocket i Queenslandlönn gjordes senare av träsnida-
ren Frederick Tod från Sydney och var en gåva från familjen Seaborn till minne av 
Mary Foster och Harriet Marsden. Enligt inskriptionen var de ”trofasta arbetare i 
Goulburns ursprungliga församling”.

3. Rådgöra med kunniga personer

Kommentarer i katedralens besöksbok och som gjorts i anslutning till samråd 
mellan olika grupper, understryker den betydelse och högaktning som samhället 
känner för katedralen och dess samlingar. Dopfunten, korpulpeten, altarskåpen, 
stora altaret och orgeln värderas särskilt högt.

Som svar på ett frågeformulär om katedralens samlingar och hur församlings-
borna värderar dem, nämndes i synnerhet vissa textilier, till exempel knäbänkarna 
och broderierna som uppskattades tack vare ”de timmar av kärlek och hängiven-
het som måste lagts ned när de gjordes. De skänker värme åt katedralen”. Många 
kvinnor var engagerade i tillverkningen av dessa objekt. Textilierna fortsätter att 
skänka glädje, att tjäna ett praktiskt ändamål och att hedra de som medverkade 
till deras tillkomst.

En annan församlingsbo skriver: alla dessa träsniderier och textilföremål 
för trollar mig, först och främst för deras egen skönhet och för det andra efter-
som de representerar ett så hängivet engagemang från en stor mängd olika 
 kyrkobesökare”. Bortsett från knäbänkarna och kuddarna, är hela katedralen en 
plats för minnen och dess väggar och rörliga kulturarv är märkta med namnen på 
kyrkofigurer, församlingsbor samt nära och kära. Många församlingsbor har lång-
variga familjeförhållanden med katedralen och har arbetat frivilligt på många olika 
sätt. Katedralen är sammanvävd med många lokala innevånares familjehistoria 
och är en plats för religion och familjehändelser.

4. Utforska samlingens kontext

St Saviours flyttbara kulturarv är en integrerad del av katedralens historia och 
utformning. Det är de flyttbara objekten som ger katedralen möjlighet att upp-
fylla sitt syfte som andaktsplats. Det föreligger en markant konsekvens mellan 
byggnadens design (nygotisk) och dess innehåll. Nyckelföremål som förvärvades 
då katedralen invigdes återger andan och nygotikens konstruktionsprinciper i 
byggnadens utformning.

Byggnaden har utvecklats under 125 år med nya kapell och med donation av 
möbler och nya konstverk. Förändringar och utveckling inne i byggnaden, till  
exempel tillkomsten av soldatkapellet efter första världskriget, ligger i linje med den 
ursprungliga designen. Senare ändringar innebär emellertid en utveckling från den 
första fasen av byggnadens historia, där många objekt utformades och tillverkades i 
Storbritannien. Under tidens gång har man i stor utsträckning använt sig av austra-
liensiskt material, lokala konstnärer och hantverkare samt lokalt bildmaterial.

Som stiftets mest synbara symbol, är katedralkyrkan St Saviour kopplad till 
staden Goulburns prestige och kommunala historia och dess roll i förvaltningen 
och utvecklingen av landsbygden söder om Goulburn. Den fysiska närheten mellan 
de samhälleliga och religiösa centra i Goulburn understryker denna sammanvävda 
historia. 

Bildtext, s. 28 i originalet: 
Den magnifika dopfunten, gjord av John 
Roddis i Birmingham 1883. Locket av 
Queenslandlönn tillverkades senare i 
Sydney av Frederick W. Tod 1920 och 
speglar en trend vad gäller uppdrag i 
Australien på 1900-talet.
Foto: Wesley Granger.

Bildtext, s. 28 i originalet: 
En av mässhakarna från samlingen 
hos katedralkyrkan St Saviour.
Foto: Kylie Winkworth.
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5. Analysera och beskriv samlingens tillstånd

De flyttbara objekten i samlingen är generellt i gott originalskick. Möbler har 
behållit sin ursprungliga finish och patina. Textilierna är generellt i behov av 
konserveringsbedömning och skulle må bra av bättre förvaring och regelbunden 
översyn. De sköraste textilierna är minnesantipendierna från Sowerby, som upp-
visar slitage från nästan hundra års användning. Till skillnad från många samlingar 
i kulturhistoriskt intressanta byggnader, är samlingen i St Saviour anmärkningsvärt 
intakt.

6. Jämför samlingen med liknande samlingar

Det flyttbara kulturarvet i St Saviourkatedralen är när det gäller omfattning och 
innehåll i stort sett jämförbart med samlingar i katedraler i andra australiensiska 
städer. Själva byggnaden är större och arkitektoniskt mer signifikant än andra 
katedraler i regionala städer och de flyttbara samlingarna avspeglar detta, i 
synnerhet den fina biskopsstolen som är formgiven av Blacket, dopfunten och 
predikstolen samt många av textilierna med fastställd proveniens.

En del arbete utfördes i samband med bedömningen i syfte att jämföra samlingar 
i andra katedraler, men en mer detaljerad jämförande bedömning kräver besök på 
plats och tillgång till detaljerade kataloguppgifter.

7. Identifiera relaterade platser och samlingar.

Stiftet gav Blackets originalritningar till Mitchell Library i Sydney som också inne-
har Blackets familjearkiv.

Många av stiftets protokoll är permanent utlånade till Natural Library of Austra-
lia, som också har historiska fotografier av katedralen. St Mark’s National Theolo-
gical Centre Library har också historiska fotografier och protokoll. Se även andra 
kyrkor som Blacket har ritat, till exempel St Johns anglikanka kyrka i Newcastle, 
NSW.

8. Bedöm signifikansen mot kriterierna

Samlingarna är historiskt signifikanta med många objekt som har koppling till 
nyckelfigurer i historien om utformningen och uppförandet av katedralen och i 
historien om Canberra och Goulburn stift. De har särskild koppling till katedralens 
biskopar och övriga prästerskap. Det finns också viktiga kopplingar till kvinnor och 
kvinnogrupper när det gäller den anglikanska kyrkans historia.

Stiftets tillkomst och uppförandet av katedralen är sammanvävda med Goul-
burns historia och anseende som ett viktigt kommunalt och religiöst centrum.

Många objekt har enastående konstnärlig signifikans genom sin design och 
hantverksskicklighet.

Samlingen har stor andlig signifikans för St Saviours församlingsbor, för männis-
korna i Canberra och Goulburn stift, för medlemmar av de väpnade styrkorna och i 
synnerhet familjer med koppling till 7:th Light Horse Regiment och HMAS Goulburn 
samt för de många besökarna i katedralen.

Många objekt har fastställd proveniens till kända formgivare och tillverkare samt 
viktiga historiska personer.

Det flyttbara arvet från St Saviourkatedralen är på många sätt representativt  
för objekt som finns i andra anglikanska katedraler tack vare deras delade kultur-
arv och gemensamma andaktsformer och funktion, men innehåller också ett antal 
sällsynta och unika objekt.

Samlingen uppvisar en anmärkningsvärd integritet och intakthet och har  
tolkningsbarhet som visar på byggnadens historia och uppförande och dess  
kopplingar till nyckelpersoner, till exempel biskopar, prästerskap och menighet, 
samt till arkitekten Edmund Blacket.

Bildtext, s. 29 i originalet: 
Blackets originalidé till katedralen som 
visar den ännu ofullbordade spiran.
Foto: Wesley Granger.
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9. Skriva ett signifikansutlåtande

Altaret, predikstolen, dopfunten, korpulpeten, koret, orgeln, nattvardskärlen, kyrk-
bänkarna och många andra objekt hör intimt samman med katedralens utform-
ning och konstnärliga signifikans som ger en ny tolkning av byggnadens nygotiska 
stil. Interiören är en av Edmund Blackets mest storartade prestationer och hans 
skicklighet framgår av biskopsstolens anmärkningsvärda arkitektur, i orgelns deko-
rativa detaljer och i hans vackra snidade krucifix ovanför predikstolen.

1863 års Letters Patent från kronan som inrättade stiftet, utgör de grundläg-
gande objekten i katedralens samling och har hög signifikans för den anglikanska 
kyrkans historia i Australien, för stiftet och för staden Goulburn. Inrättandet av 
stiftet och uppförandet av katedralen är sammanvävda med staden Goulburns 
historia och anseende i dess egenskap av samhälleligt och religiöst centrum.

Historien om de flyttbara samlingarna och deras proveniens beskriver viktiga 
förhållanden och kopplingar mellan St Saviour och dess prästerskap, församling, 
stiftsmedlemmar samt vänner och anhängare till katedralen. Från tidpunkten för 
invigningen år 1884 till dags dato, har gåvor som skulpturer, möbler, metallföremål 
och textilier smyckat ut kyrkan, gett uttryck för liturgi och andakt samt hedrat män-
niskors förhållande till katedralen och stiftet. Dessa gåvor visar på den historiska 
styrkan i det anglikanska nätverket mellan Australien och Storbritannien under 
senare delen av 1800-talet och den fortlöpande kopplingen med prästerskap, 
familjer och församlingsbor i hela stiftet.

Katedralen är en plats för minnen och andakt. Många objekt har tillverkats och 
getts till hågkomst av katedralens biskopar, präster, församlingsbor och vänner. 
Standaret och fanan i soldatkapellet understryker katedralens betydelse som ett 
krigsminnesmärke för innevånarna i Goulburn och för stiftet som helhet.

Många objekt förknippas med nyckelpersoner som figurerar i katedralens 
historia. Så är till exempel 1895 års Sowerbyantipendier historiskt signifikanta 
som de äldsta textilierna i katedralen och för deras koppling till kyrkoherde William 
Sowerby och dennes hustru Hannah. Mässhakarna och antipendierna har religiös, 
historisk och estetisk signifikans och har en framträdande plats i katedralens 
religiösa liv. Mässhakarna har som grupp betydelsefull koppling både till stiftets 
och prästerskapets historia och med den långa traditionen med ecklesiastiska 
textilier i kyrkan. Forntida former och utformning och traditionella material, tek-
niker och symboler representerar en enastående och oavbruten följd i kyrkans 
historia. Textilobjekt skapade av kvinnor från stiftet och i synnerhet från Goulburn, 
avspeglar sekel av anglikansk tradition att försköna andaktsplatser genom att 
skapa handgjorda objekt att användas av såväl prästerskap som församlingsbor. 
De visar också på kreativiteten hos kvinnor i St Saviours församling och i stiftet 
och deras aktning för St Saviours plats i det religiösa och samhälleliga livet i stiftet 
och i Goulburn.

10. Gör en lista över rekommendationer och åtgärder

Rekommendationerna omfattar finansiering, konservering, tolkning av katedralen 
och dess samlingar samt en konserveringsplan för katedralen. 

Bildtext, s. 30 i originalet: 
Den ytterst märkvärdiga biskopsstolen 
eller ”katedern”, formgiven av Blacket 
och snidad i ek. Stolen symboliserar 
katedralens status som biskopens 
kyrka. Detta anmärkningsvärda exem-
pel på nygotisk stil med spetsiga bågar, 
tinnar, tak och spira är som en katedral 
i katedralen. Ovanför stolen hänger en 
broderad gobeläng som minne av stif-
tets 100-årsjubileum och som är gjord 
1963 efter design av fru AB Turner från 
Goulburn. Foto: pastor Bill Wright.

Bildtext, s. 30 i originalet: 
Detalj från ett av de fyra minnes-
antipendierna från Sowerby till huvud-
altaret och avsett att användas vid 
särskilda tillfällen under det liturgiska 
året och har använts regelbundet i ett 
hundra år. Antipendierna gjordes av 
damernas arbetsgrupp vid St Pauls, 
Geelong, till katedralförsamlingen 
St Saviour 1895. De fick uppdraget 
av församlingen genom medel som 
tillhandahölls av domprosten William 
Sowerby, den första kyrkoherden i 
Goulburn och dennes hustru Hannah. 
Uppdraget avspeglade den personliga 
kopplingen mellan prästerskapet vid 
St Pauls Geelong och St Saviour.
Foto: Don Wheeler.
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C. Samlingsöverskridande signifikansprojekt
Betydelsefulla samlingar kan utforskas och bedömas genom 
samlingsöverskridande projekt som till exempel temastudier, 
regionala undersökningar och kartläggningsprojekt för sam-
lingar. Nedanstående steg beskriver en temastudie. Detta 
är en samlingsöverskridande jämförande undersökning med 
koppling till ett särskilt tema, ämne eller region. En tema-
studie är en process eller ett ramverk för att samlingsorgani-
sationer ska kunna samarbeta, bedöma, dokumentera och 
analysera samlingar och lägga fram mer sammanhängande 
berättelser på internet, i parallella utställningar, kampanjer 
och publikationer. Två exempel på temastudier visas i del 6.

Temastudier: 
signifikansbedömning steg-för-steg

Det här är en mall och inte ett definitivt recept på hur något 
ska utföras. Metoden kan anpassas till studiens krav och 
resurser, deltagare och samlingar.

1. Planera
Skriv en projektplan
Skriv ett utkast med klara och tydliga logiska mål, förvän-
tade resultat och metod. Hitta en projektsamordnare och 
arbeta fram hur studien ska genomföras när det gäller bud-
get, tidsram, process och så vidare. Studier kan genomföras 
steg-för-steg. Avsätt tillräckligt med tid om arbetet genom-
förs tillsammans med volontärer från museer som har andra 
åtaganden. Anordna möten med museer, historiska sällskap, 
bibliotek, konsthallar, arkiv, kulturarvs- och historiska orga-
nisationer samt andra intresserade grupper och personer i 
samhället. Diskutera projektet, planera arbetet, dela infor-
mation och komma överens om syfte, projektöversikt och 
vidare användning av studiens förväntade resultat.

2. Undersök
Ge en historiker i uppdrag att skapa en 
kontextuell historik
Historiken bör ha en stark koppling till flyttbara objekt och 
samlingar som till exempel fotografier, kartor, målningar, 
platser samt ursprungligt källmaterial.

3. Identifiera
Identifiera nyckelteman
Teman som fastställts i historiken fungerar som ramar för 
bedömningen av flyttbara objekt och samlingar. Fundera 
över en checklista för de huvudsakliga kategorier eller typer 
av objekt som sannolikt kommer att påträffas. För regionala 
undersökningar bör nyckelteman i historien samt i regionens 
identitet identifieras. Dessa kan vara specifika för regionen 
eller härröra från statliga eller tematiska ramar som utveck-
lats av kulturarvsorganisationer.

4. Undersöka
Undersök flyttbara objekt
Undersök objekt i museer, konsthallar, bibliotek och arkiv 
samt in situ för att identifiera de mest signifikanta objekten 
eller samlingarna.

Använd teman och checklistan för att leta efter mindre 
uppenbara objekt. Sammanställ objektmappar för att 
fokusera forskningen på signifikanta objekt. Undersök vidare 
objektens historia och proveniens. När det gäller regionala 
undersökningar, kartlägg signifikanta objekt utifrån nyckel-
teman för att se hur pass effektivt samlingarna represente-
rar och återger regionens och de betydelsefulla platsernas 
historia.

5. Bedöma
Bedöm signifikansen
Genomför seminarier om signifikansbedömning där del-
tagarna får presentera sina undersökningar och fallstudier 
om signifikanta objekt. Syftet är att bedöma signifikansen för 
de viktigaste objekten och samlingarna.

6. Se över
Se över vad som fattas i samlingarna
Genomför översyn av objekt mot fastställda teman för att 
överväga samlingarnas omfattning och representativitet. 
Analysera objekten mot det tematiska ramverket för att se 
vad som saknas i samlingarna.

7. Producera
Skapa resultat utifrån projektplanen
Resultatet kan omfatta utställningar, en katalog, webbplats 
och webblänkar, samt marknadsföring enligt projektplanen.

8. Åtgärda
Gör en lista över rekommendationer och åtgärder

Sammanfatta arbetet och utveckla strategier för konserve-
ring av samlingarna samt för att höja medvetenheten om 
deras signifikans. Detta kan omfatta:

• pengar till konservering av signifikanta objekt och  
samlingar

• bevarandeplaner, vid behov
• samordnad strategisk planering för samlingar i en  

och samma region
• vidareutbildning av samlingspersonal och frivilliga
• utbildnings- och medvetenhetskampanjer i samhällets 

regi för att ge råd till familjer och lokala organisationer 
som har signifikanta objekt och samlingar.

• bättre tolkning och uppgradering av utställningar
• marknadsföringsprojekt som till exempel en webbplats 

eller bilturskarta för att uppmuntra till utforskning av 
regionen

• finansieringsansökan för kompletterande arbete enligt 
rekommendation från studien

• ramar för temaområden som kan komma att antas  
av medverkande organisationer.

Policyer kan omfatta strategisk insamling, samordning av 
insamling, gemensam strategi för att åtgärda försummade 
samlingsteman eller arbete inom andra områden med kopp-
ling till ämnet enligt rekommendation från studien. 
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Kontext
Kontext är ett viktigt steg vid signifikansbedömning. Den bygger på undersökningar 
i den stegvisa metoden för att placera objekt eller samlingar i ett bredare historiskt, 
geografiskt, konstnärligt eller miljörelaterat sammanhang. Detta innebär att under
söka hur objekt eller samlingar förhåller sig till mer allmänna teman eller mönster. 
Liksom proveniens, kan kontext ha olika betydelse eller tolkningsnyanser beroende 
på typ av objekt eller samling. Det här avsnittet undersöker kontextens viktiga roll 
inom olika sektorer och för olika typer av material.

Förståelse för kontexten är avgörande när man be-
dömer signifikans. I signifikansbedömning placerar 
kontexten ett objekt eller en samling i mer generella 
historiska mönster eller teman, eller i en miljö eller 
på en fysisk plats. Kontext kan omfatta förhållanden 
till andra objekt eller till en plats där ett objekt har 
använts, tillverkats eller skapats. Kontextuella studier 
kan också avslöja hur ett objekt användes eller hur det 
fungerade.

Kontext bygger på uppgifter som undersökts i 
samband med tidigare steg i signifikansmetoden, till 
exempel proveniens, historia, samhällsrelaterade kopp-
lingar och miljö när det gäller naturhistoria. För objekt 
utan denna information, kan en betraktelse av den mer 
generella kontexten för den objektstypen hjälpa till att 
skapa en bild av deras allmänna utveckling, använd-
ning, funktion och historiska kontext. Detta ingår i 
signifikansutlåtandet och bidrar till en mer fullständig 
förståelse för ett objekts innebörd och betydelse.

Att utforska kontexten för ett objekt eller en samling 
innebär att man kan stöta på information, kunskap och 
idéer som inte alltid är en del av den vanliga samlings-
dokumentationen, även om experter vid samlingsorga-
nisationer mycket väl förstår kontextuella kunskaper. 
Processen för signifikansbedömning rekommenderar 
att sådan kunskap dokumenteras. 

Dokumentation av proveniens och kontext kan vara 
en relaterad process. Hur ett objekt dokumenteras 
när det samlas in kan vara avgörande för förståelsen 
av dess kontext. Ett objekts signifikans och framtida 
forskningspotential kan vara avhängig en väldokumen-
terad kontext. Samlingsorganisationer lägger större vikt 
vid kontextuell dokumentation av objekt i en mängd 
andra medier som till exempel fotografi, fotogrammetri, 
skriftliga rapporter och muntliga historieupptagningar.

På samma sätt som för proveniens, har kontexten 
olika betydelsenyanser och tolkningar beroende på typ 
av objekt eller samling, alternativt på samlingsområde 
eller yrkesdisciplin.

Kontexten för naturhistoriska föremål kan till  
exempel omfatta detaljerad registrering av miljön där 
exemplaret samlades in. Frånvaron av proveniens eller 
registrerad kontext kan göra objekt och samlingar  
mindre signifikanta. Konfiskerade samlingar av fågel-
ägg erbjuds till exempel till naturhistoriska museer 
av tullen eller Australian Quarantine and Inspection 
Service. Men om det inte finns någon information om 
kontext eller proveniens, i synnerhet när och var äggen 
samlades in och av vem, kommer de inte att accepte-
ras i statliga museers eller universitetssamlingar.

Följande utgör exempel på kontext i praktiken för 
vissa samlingstyper.  

Bildtext, s. 32 i originalet:
”Airzone” radioapparat som tillhör 
Premiärminister Chifley och  dennes 
hustru, utställd in situ och som 
därigenom bibehåller sin fulla kontext 
och betydelse Återgiven med benäget 
tillstånd från Chifley Home, Bathurst 
Regional Council.
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Exempel
Australiens högsta domstol avgör konstitutionella frågor och mål med 
särskild federal betydelse. Det är den högsta appellationsdomstolen för 
federala, statliga och regionala mål. Även om Australiens högsta domstol 
inrättades 1901 genom § 71 i konstitutionen, utsågs den första domarkåren 
inte förrän det efter att den australiensiska rättegångsbalken (Judiciary Act) 
antagits 1903.

Högsta domstolens omfattande samling som finns hos National 
Archives of Australia samt vid högsta domstolen omfattar domares 
 anteckningsböcker, korrespondens mellan medlemmar, rapporter samt 
 dokumentation av domar. Den illustrerar utvecklingen av Australiens 
sedvane rätt och innehåller bilder och film från invigningen av den första 
domstolen och om högsta domstolens nya byggnad i Canberra. Protokollen 
ger en insikt om milstolpar när det gäller domslut som påverkat det austra-
liensiska samhället, demokratin och regeringen. Frågor som behandlats är 
till exempel statsförbundets respektive statens befogenheter (Maskinist-
målet från 1920 och Franklin-dammålet på Tasmanien från 1983), ekono-
miska bestämmelser (banknationaliseringsmålet, 1948), yttrandefriheten 
och omstörtande verksamhet (kommunistpartimålet, 1951), maktfördel-
ningsdoktrinen (Metallarbetarmålet 1956) ursprungsbefolkningens rättig-
heter (Mabomålet, 1992) samt lagar mot homosexualitet och mänskliga 
rättig heter (Toonenmålet, 1994).

Kontext och arkiv
Arkivpersonal tittar allra först på 
kontexten när de ska bestämma sig 
för att ta in dokument i ett arkiv. De 
undersöker signifikansen för den som 
skapat dokumentet, händelser och 
fenomen som har koppling till det samt 
kvaliteten på själva dokumenten. När 
detta väl har fastställts, blir frågan hur 
användbara dessa dokument kan vara 
för forskningen om dessa händelser.

Den historiska kontexten för 
högsta domstolens plats när det 
gäller utvecklingen av den aus
traliensiska sedvanerätten samt 
tolkningen av konstitutionen är 
avgörande för att förstå signi
fikansen för de uppteckningar 

som har skapats där. 

Bildtext, s. 33 i originalet: 
Högsta domstolens byggnad i Canberra.
Foto: Roslyn Russell.
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Exempel
Joseph Benedict (”Ben”) Chifley, Labourpartiets premiärminister i Australien 
mellan 1945 och 1949, och dennes hustru Elizabeth, bodde i ett anspråks-
löst hem i Bathurst, NSW under hela sitt äktenskap. Ben Chifley var ofta 
borta från hemmet långa tider i Canberra. Därför lät fru Chifley sätta in radio-
apparater i flera rum, för att kunna höra sin make tala i Canberra i samband 
med parlamentets sammanträdesperiod eller när han talade till nationen. 
Denna radioapparat har, tillsammans med övrigt innehåll i huset, fastställd 
proveniens till en av Australiens mest omtyckta premiärministrar och dennes 
hustru. Radioapparaterna i Chifleys hem visar på radions betydelse för kon-
takten med världen utanför. De är ett bevis på premiärministrarnas ökande 
användning av radion för att direkt kommunicera med australiensarna under 
andra världskriget och den omedelbara efterkrigstiden. Såväl det fysiska 
sammanhanget som radion finns i och den bredare historiska kontexten 
utgör viktiga beståndsdelar i dess signifikans.

Kontext och samlingar 
in situ
Kontext är avgörande när det gäller 
betydelsen och signifikansen för 
samlingar in situ. Att behålla objekt 
på platsen där de använts och därav 
förstå deras kontext, samt även i för-
hållande till mer allmänna sociala och 
historiska svängningar och skeenden 
ger en större förståelse för deras sig-
nifikans. Samlingar som finns intakta 
på sin användningsplats har särskild 
signifikans. Enstaka objekt som 
fortfarande är in situ kan utgöra en 
referens för forskning och bedömning 
av liknande objekt utan proveniens.

Radioapparaten i Chifleys hem 
skulle, även om den är intressant 
på grund av sin koppling till Ben 
och Elizabeth Chifley, förlora sin 
signifikans som del av en in situ
samling som visas i deras tidigare 

hem, om den skulle avlägsnas 
från sitt fysiska och historiska 

sammanhang.

Bildtext, s. 34 i originalet: 
Chifley Home, Busby Street, 
Bathurst, NSW.
Foto: Roslyn Russell

Bildtext, s. 34 i originalet: 
Denna ”Airzone” radioapparat 
förvaras in situ i vardagsrummet 
i Chifleys hem i Bathurst, NSW.
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Exempel
Utdrag från diskussionen om kontext i 
signifikans bedömningen av denna klänning
Under 1870- och 1880-talet blev förmögna och överklasskvinnors klänning-
ar allt mer utstuderade. Komplicerade arrangemang med draperingar och 
utsmyckningar, användningen av kontrasterande och tonande material och 
mönster på mönster byggdes på av ett ytterst intrikat system av underkläder 
som stödde klänningens uppbyggnad.

Den ökande tillgången på textilier och nya tekniker som symaskinen var 
bara två av de faktorer som drev på kvinnoklädernas alltmer invecklade och 
komplexa stil på 1870- och 1880-talet. Jacquardvävstolar och textilfabri-
kerna i Storbritannien och Frankrike producerade vackra brokadtyger med 
en stil som påminde om 1700-talet. I denna utstyrsel framhäver kontras-
terande tyger och invecklade draperingar det dyra materialet och bärarens 
förmögenhet. Utvecklingen av symaskinen underlättade ett alltmer kompli-
cerat arrangemang med volanger, plissé och detaljer och där det arbete som 
sparats in jämfört med handsömnad i stället lades ned på att skapa mer 
detaljer och komplexitet i utsmyckningen och arrangemangen med kjol och 
livstycke.

De sociala strukturerna och etiketten var lika  
invecklad som de fysiska arrangemangen för att bära 
klänningen. Klänningar som denna bars i samband 
med formella evenemang på eftermiddagen eller  
tidigt på kvällen. Det tättsittande livstycket samt 
den tunga kjolen och släpet innebar att bära-
ren alltid var medveten om sin form och 
sitt omfång. Det krävdes en del att röra 
sig sam tidigt som man höll ordning på 
draperingen. Att sätta sig var en kom-
plicerad manöver som krävde en sorts 
trepunktsvändning för att förflytta sig 
runt och därefter backa ner i stolen. Det 
här var inte någon utstyrsel för att pro-
menera på gatan, även om släpet hade 
ett brett flor som kunde offras och tas 
bort när det hade blivit smutsigt. En 
kammarjungfru och en vagn var detaljer 
som krävdes för att kunna använda 
en sådan här utstyrsel. Klänningen är 
en rörlig tavla som uttrycker söm-
merskans skicklighet samt bärarens 
rikedom, smak, status och elegans.

Kontext och historisk 
signifikans
När det gäller historiska objekt, kan 
kontexten omfatta de historiska proces-
ser eller teman som har skapat objek-
tet, liksom relaterade platser, miljöer, 
funktioner och frågor som till exempel 
sociala och tekniska förändringar.

När det gäller tekniska objekt, kan 
kontexten omfatta sättet på vilket 
utformningen av ett objekt passar ihop 
med utvecklingen och designen hos 
den objektkategorin och det arbete som 
dessa objekt har varit med och utfört.

Många objekt i historiska samlingar 
saknar registrerad proveniens eller 
specifik kontext. En undersökning av 
det mer allmänna historiska samman-
hanget för den objektkategorin kan 
locka fram den bredare betydelsen  
och signifikansen för objektet.

Australiensiska samlingar inne
håller många dräktexemplar 
som inte har någon särskild 
proveniens eller historia. En 

undersökning av det historiska 
sammanhanget för den här 

typen av klädesplagg gör att 
den hamnar inom den ut

veckling av mode, design och 
social historia som är typisk för 
perioden. Det här kan berätta 

mycket om de sociala förhållan
den under vilka den har burits, 
även om vi saknar detaljerad 

information om bäraren.

Bildtext, s. 35 i originalet:
Eftermiddagsklänning ca 1878.
Grossman House, Maitland.
Foto: Kylie Winkworth.
Återgiven med benäget bistånd från
National Trust of Australia (NSW).
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Kontext och konstverk
När det gäller konstverk kan kontext 
omfatta ett särskilt konstverks place-
ring i en konstnärs samlade verk eller 
inom en viss konstriktning.

När det gäller offentlig konst är det  
fysiska sammanhanget ofta en integre-
rad del av uppfattningen och utform-
ningen av konstverket och utgör en 
viktig del av dess signifikans.

Exempel
Jan Brown är en skulptör från Canberra som har vunnit nationellt erkännande, 
men vars konstverk är mest kända i Australiens huvudterritorium. Hon fick sin 
utbildning i Sydney samt vid Londons Chelsea Polytechnic School där den 
internationellt kända brittiske skulptören Henry Moore var en av lärarna. 
Brown är en mästare på att tolka djur genom skulptur och har lyckats att för-
medla en känsla av deras gripande sårbarhet, också i detta konstverk där hon 
har överdrivit kängururnas kroppar för att betona deras muskler och styrka. 
Browns bronsskulpturer i mer än naturlig storlek av en kängurumamma och 
hennes unge på väg att dricka vid Spegelbassängen i Canberras Common-
wealth Park är perfekt utförda för att passa in i sitt fysiska sammanhang. 
Kängurur är också signifikant som den första bronsgjutning som Peter Morley 
gjorde i Australien. Morley arbetade tillsammans med en annan berömd brit-
tisk skulptör, Barbara Hepworth, på ett gjuteri i London innan han emigrerade 
till Australien, där han grundade Meridian Foundry i Melbourne och inledde ett 
långvarigt samarbete med Jan Brown

Bildtext, s. 36 i originalet: 
Jan Brown. Kängurur (detalj). 1979–1980.
Foto: Roslyn Russell.

Kängurur skapades för ett 
visst dammområde. Såväl 

utformning som produktion har 
kombinerats för att göra 

konstverket till en viktig del 
av Jan Browns samlade verk.
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Kontext i arkeologiska 
samlingar
Kontext i arkeologiska samlingar 
hänvisar till den exakta plats där ett 
objekt har påträffats, samt dess 
förhållande till andra artefakter, som 
till exempel dess position i stratigrafin 
eller lagren vid en utgrävning. Det är en 
avgörande aspekt av fyndanalys och en 
betydelsefull aspekt av signifikansen 
för arkeologiska samlingar. Förlorad 
proveniens och kontext hos arkeolo-
giska objekt minskar deras signifikans 
betydligt.

Exempel
Utdrag från signifikansutlåtande om denna skjorta
Skjortan är viktig för att kunna förstå olika aspekter av fångarnas 
historia. Den är historiskt signifikant som det enda kända exemplaret av vad 
som var det vanligaste klädesplagget som delades ut till fångar och tjänste-
folk. Det är ett av de få exemplen på fångars klädsel med tillförlitlig proveniens 
till en särskild plats och är signifikant i förhållande till hela den arkeologiska 
samlingen från Hyde Park Barracks i Sydney,

Skjortan och kasernerna återger utvecklingen av kriminalpolitiken i 
kolonien, som syftade till att begränsa och kontrollera fångarnas beteende 
genom att låsa in dem på nätterna och att se till att de bar klädsel med 
märkning. Forskning i arkiv och skriftliga uppteckningar visar hur detta 
system var öppet för korruption.

Även om denna skjorta uppfattas som ett typiskt fångplagg, vet vi också 
att blå- och vitrandiga skjortor ofta användes av fåraherdar, som ofta var 
frigivna fångar. Skjortorna finns också avbildade i stor omfattning i bilder från 
guldfälten och fanns upptagna i riktlinjer för emigranter som standardplagg 
i kolonien. Det här plagget motsäger faktiskt den populära bilden av fångar 
med kläder och uppsyn som signalerar deras vanära.

Bildtext, s.37 i originalet:
Fångskjorta i randig bomull,
Hyde Park Barracks Museum.
Collection, Historic Houses,
Trust of New South Wales.
Foto: Roger Deckker

I fallet med fångskjortan som 
påträffades under golvbrädorna 
i Hyde Park Barracks har sam
manhanget dessutom koppling 

till utvecklingen av fångsystemet 
liksom förhållandet till platsen. 
Uppgifterna och analysen bidrar 
till en större förståelse för dess 

signifikans. 
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Del 5 Signifikansutlåtandet

I figur 3 handlar steg 8 om att använda kriterier. Ett konse-
kvent antal kriterier för att bedöma objekt och samlingar 
skapar jämförbara bedömningar för alla sorters samlingar. 
Kriterierna på följande sida är helt enkelt ett ramverk för att 
klarlägga och beskriva på vilket sätt och varför objektet är 
betydelsefullt. Använd kriterierna för att ta fram de exakta 
kvaliteterna för objektets eller samlingens signifikans, 
snarare än att bara hävda att det eller de till exempel är 
historiskt signifikanta.

De frågor som följer hjälper till att förklara de särskilda kva-
liteterna eller attributen för en samlings signifikans. Dessa 
kan anpassas eller omformuleras för att passa särskilda 
objekt och samlingar. Gå tillbaka till den information som 
samlades in genom den stegvisa processen för att fundera 
över hur kriterierna ska tillämpas.

Bedömning mot kriterierna ingår i signifikansutlåtandet 
och bidrar till att sammanfatta betydelsen och värdet av 
objektet eller samlingen.36 

1. Sammanställ en mapp.

2.a. Undersök historien och proveniensen för objekten.
2.b. Se över omfattning och teman som uppkommer vid forskningen (gäller samlingar).

3. Rådgör med kunniga personer. För vem är objektet eller samlingen signifikant?

4. Utforska objektets eller samlingens kontext. 
 Fundera över mönster, utveckling, funktion, geografi och miljö.

5. Analysera och beskriv objektets eller samlingens struktur och tillstånd. 
 Fundera över karaktär, material, utformning, tillverkning och ändringar.

6. Jämför med andra exempel.

7.  Identifiera relaterade platser och objekt eller samlingar. Vad ingår mer i bilden?

8. Bedöm signifikans mot primära och komparativa kriterier

9. Skriv ett koncist signifikansutlåtande. Ta all insamlad information under övervägande, för-
 klara på vilket sätt och varför objektet eller samlingen är signifikant och diskutera med andra.

10. Åtgärda vad som bör göras härnäst. Anteckna rekommendationer, principer och 
 uppgifter som kommer fram. 

 Figur 3. Detta diagram visar hur signifikansutlåtandet utformas med hänvisningar till kriterier och det 
 föregående stegen i bedömningsprocessen. Observera att steg 2b gäller specifikt för bedömning av 
 hela  samlingar. 

Sammanfattning av stegen i processen för signifikansbedömning för objekt och samlingar

Hur använder man kriterierna?
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Det finns fyra primära och fyra komparativa kriterier för att 
bedöma signifikans.

Observera att ett eller flera kriterier kan tillämpas och kan 
hänga ihop med varandra. Det är inte nödvändigt att hitta 
belägg för samtliga kriterier för att motivera signifikans. Ett 
objekt eller en samling kan vara ytterst signifikant även om 
det bara är ett enda primärt kriterium som är aktuellt. De 
komparativa kriterierna samverkar med de primära för att 
modifiera eller klargöra signifikansgraden. Objekt eller sam-
lingar kan vara mer eller mindre signifikanta beroende på vad 
svaren blir på följande frågor.

Primära kriterier
Historisk signifikans
• Är den förknippad med en särskild person, grupp,  

händelse, plats eller verksamhet och hur är den  
betydelsefull?

• Vad säger den om ett historiskt tema, process eller  
livsmönster?

• Hur bidrar den till förståelsen av en period, plats,  
verksamhet, bransch, person eller händelse?

Konstnärlig eller estetisk signifikans?
• Är den väl formgiven, utförd eller tillverkad?
• Är den ett bra exempel på en stil, formgivning,  

konstnärlig rörelse eller konstnärs verk?
• Är den originell eller innovativ i sin formgivning?
• Är den vacker, tilltalande eller välproportionerlig?
• Uppvisar den en hög grad av kreativt eller tekniskt  

utförande?
• Avbildar den ett motiv, en person, en plats, en  

verksamhet eller händelse av intresse eller betydelse?

Detta kriterium är högst relevant för konstverk, hantverk, 
formgivning och dekorativ konst, men gäller också för tek-
niska objekt, mineralprover eller folkkonst. Objekt behöver 
inte vara konstverk för att ha konstnärligt värde. Vissa bilder 
kanske inte är så konstnärligt signifikanta men har istället ett 
historiskt värde.

Vetenskaplig eller forskningsrelaterad signifikans
• Har forskarna något aktivt intresse av att studera  

objektet eller samlingen idag eller kommer de att vilja  
det i framtiden?

• På vilket sätt är det intressant eller värdefullt för  
vetenskap eller forskning idag eller i framtiden?

• Har det någon forskningspotential och på vilket sätt?
• Vad är det som i synnerhet utgör dess vetenskapliga eller 

forskningsrelaterade intresse och forskningsvärde?

Kriteriet gäller bara för objekt eller samlingar med aktuellt 
vetenskapligt värde eller som har forskningspotential som till 
exempel arkiv, naturhistoriska eller arkeologiska samlingar. 
Objekt som till exempel historiskt vetenskapliga instrument 
har generellt historisk signifikans.

Social eller andlig signifikans
• Har den något särskilt värde för ett samfund eller en   

grupp idag? Varför är den viktig för gruppen?
• Hur framgår det? Hur upprätthålls det offentliga intresset 

för objektet eller dess betydelse för en viss grupp?  
 Till exempel genom att det visas vid en årlig parad eller 

ceremoni, eller genom att traditionella sedvänjor kring 
objektet vidmakthålls.

• Har man rådgjort med samfundet beträffande dess  
betydelse?

• Har det någon andlig signifikans för en speciell grupp?
• Är denna andlig signifikans något som gäller idag?
• Omfattar den trossatser, idéer, sedvänjor, traditioner, 

praxis, eller berättelser som har betydelse för en  
särskild grupp?

Social eller andlig signifikans är alltid kopplad till en särskild 
och fastställd grupp människor. Den här sortens signifikans 
gäller endast för objekt och samlingar där det föreligger en 
bevisad samtida koppling mellan objektet eller samlingen 
och en grupp eller ett samfund. Objekt eller samlingar som 
har ett socialhistoriskt intresse har historisk signifikans. Det 
är nog vanligare att religiösa objekt som inte längre används 
har historisk eller konstnärlig signifikans. Om objektet eller 
samlingen har andlig eller social signifikans, bör detta  
styrkas genom samråd med samhället eller gruppen.

Komparativa kriterier
Fyra komparativa kriterier används för att utvärdera signifi-
kansgraden. De samverkar med de primära kriterierna och 
kan öka eller minska signifikansen. Om objektet till exempel 
har fastställd proveniens är det i allmänhet mer signifikant, 
om det är i dåligt eller ofullständigt skick, har det generellt 
lägre signifikans. Objekt eller samlingar måste vara signifi-
kanta enligt ett eller flera av de primära kriterierna. De kan 
inte vara signifikanta om bara ett av de komparativa kriteri-
erna gäller.

Proveniens
• Är objektet väl dokumenterat eller registrerat för sin  

kategori eller typ?
• Vem skapade, tillverkade, ägde eller använde sig av  

objektet eller samlingen?
• Finns det en ägarkedja?
• Är proveniensen tillförlitlig?
• Hur formar proveniensen objektets eller samlingens  

signifikans?

Proveniens ingår i den undersökande delen i bedömnings-
processen och är också ett komparativt kriterium.
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Sällsynthet eller representativitet
• Har objektet ovanliga egenskaper som särskiljer det 
 från andra objekt i klassen eller kategorin?
• Är det ovanligt eller ett särskilt fint exemplar av sin typ?
• Är det säreget, unikt eller hotat?
• Är det ett bra exempel på sin typ eller klass?
• Är det typiskt eller karakteristiskt?
• Är det synnerligen väldokumenterat för sin klass eller 

grupp?

I vissa fall kan objekt både vara sällsynta och representativa, 
som till exempel arbetsklädsel från 1800-talet. Ett objekt 
som enbart är representativt är sällan signifikant. Det måste 
vara signifikant enligt något av de primära kriterierna.

Tillstånd eller helhetsgrad
• Är objektet i gott skick för sin typ?
• Är det intakt eller fullständigt?
• Visar det tecken på reparation, ändring eller bevis på  

hur det har använts?
• Fungerar det fortfarande?
• Är det i ursprungligt och orenoverat skick?

Ett objekt i ursprungsskick är i allmänhet mer signifikant än 
ett som har renoverats.

Tolkningsbarhet
• På vilket sätt är objektet relevant för organisationens 

uppdrag, mål, samlingspolicy och program?
• Har det en särskild plats i samlingen jämfört med andra 

objekt eller något samlingstema?
• Bidrar det till att tolka olika aspekter av relaterad plats 

eller sammanhang?

Signifikansutlåtandet
Ett signifikansutlåtande är en motiverad och läsbar samman-
fattning av det värde, den innebörd och den betydelse som ett 
objekt eller en samling har. Det är mycket mer än en beskriv-
ning av hur objektet eller samlingen ser ut. Ett signifikans-
utlåtande sammanfattar på vilket sätt och varför objektet eller 
samlingen har betydelse. Det stöds av undersökningar och 
bevis som samlats in genom bedömningsprocessen.

Signifikansutlåtandet innefattar alla de beståndsdelar som 
bidrar till innebörden av objekt och samlingar, bland annat 
utseende, struktur, utformning, sammanhang, miljö, historia, 
proveniens, användningsområden, funktion, socialt värde 
samt immateriella kopplingar.

Att samla ihop alla dessa värden och attribut till ett signifi-
kansutlåtande, är ett effektivt sätt att förmedla och dela med 
sig av kunskaper om varför ett objekt eller en samling är viktig 
och varför det eller den har en plats i en offentlig samling.

Ett signifikansutlåtande kan tas fram för ett enstaka 
 objekt, för en särskild samlings tema eller ämne eller för 
en hel samling. Signifikans är aldrig huggen i sten utan kan 
ändras på sikt. Den bör revideras med jämna mellanrum i 
och med att omständigheterna förändras och kunskapen 
utvecklas.

Varför bör man ta fram ett 
signifikansutlåtande?
• För att sammanfatta betydelsen och värdet av ett  

objekt eller en samling.
• För att förmedla denna betydelse till användare och  

publik.
• För att förbättra tillgängligheten till och användningen  

av samlingar, till exempel via internet.
• För att underlätta debatt, diskussion och förståelse  

för objektet eller samlingen.
• För att sammanställa kunskap och idéer om objektet  

eller samlingen.
• För att se till att proveniens och kopplingar mellan  

objekt och samlingar registreras fullt ut.
• För att det ska fungera som en referenspunkt vid över-

väganden om hur man bäst ska kunna konservera och 
hantera objektet så att dess värde och attribut bevaras.

• Som en resurs för utveckling av principer och åtgärder för 
vidare forskning, tolkning och samlingsförvaltning.

Hur skriver man ett signifikansutlåtande?
Sammanställ all information om objektet eller samlingen i en 
mapp, tillsammans med bilder, referenser till liknande objekt 
samt material med referenser till perioden. Visuella referen-
ser är bra. De innehåller historiska fotografier, målningar 
och annonsmaterial från perioden. Genom att titta på bilder 
som visar användning av liknande objekt får vi insikt i dess 
historia, sammanhang och användningsmönster.

Använd den stegvisa bedömningsprocessen och gör 
anteckningar under respektive rubrik eller steg. Det är viktigt 
att göra klart varje steg i bedömningsprocessen innan man 
börjar med signifikansutlåtandet. På så sätt fungerar mate-
rialet som en referens för framtagningen av utlåtandet. Det 
innebär också att slutsatserna i signifikansutlåtandet kan 
bekräftas genom att hänvisa tillbaka till de uppgifter som 
sammanställts i varje steg av bedömningsprocessen.

Även om det är bäst om signifikansutlåtande skrivs som 
ett läsbart stycke eller sida, behöver det inte vara perfekt 
skrivet. Punktlistor kan fungera, som till exempel detta objekt 
är signifikant på grund av …

Det kan vara lättare att börja med punktlistor som ett 
sätt att fånga signifikansens huvudsakliga beståndsdelar. 
Signifikansutlåtande kan vara så kort som ett par koncisa 
meningar, flera textstycken eller så kan det sträcka sig över 
en eller flera sidor.

Längd och detaljnivå beror på objektet eller samlingen, 
under vilka omständigheterna bedömningen genomfördes 
samt tillgänglig tid, kompetens och resurser.

Använd bedömningskriterierna som ett ramverk för att för-
fina idéer om objektets eller samlingens värde, innebörd och 
betydelse. Fokusera på att förklara på vilket sätt och varför 
objektet eller samlingen är betydelsefull. 



Significance2.0             41

Vissa kulturarvsregister strukturerar signifikansutlåtandet 
genom hänvisning till varje kriterium. Signifikansutlåtandet är 
emellertid mer användbart om det sammanställer hela histo-
rien för objektet eller samlingen till en läsbar sammanfattning. 
På så sätt kan den användas på många olika sätt, från förvalt-
ning inom organisationen till tillgängliggörande via internet.

Ett tillfälligt signifikansutlåtande kan sammanställas i av-
vaktan på kompletterande undersökningar.

Om det är ont om tid, bör man se till att väsentlig informa-
tion om objektets eller samlingens proveniens och kontext 
dokumenteras så att signifikansutlåtandet kan sammanstäl-
las senare. 

Signifikansbedömning är en samarbetsprocess. Rådgör 
med kunniga personer och be om deras åsikter. Fundera 
över att inrätta en liten arbetsgrupp där varje medlem tar 
fram ett utkast till signifikansutlåtande och samlas därefter 
för att diskutera det pågående arbetet och förfina utkasten. 
Detta kan visa sig vara en mycket givande process som ut-
nyttjar kunskapen och insikten hos många personer som har 
samma intresse för samlingar.

Signifikansutlåtandet kan omfatta olika åsikter. Det är 
givande att dela med sig av idéer om vad som gör objekt och 
samlingar betydelsefulla. Övning ger färdighet. 

Det här exemplet visar hur kriterierna fungerar som referens i samband med utarbetandet 
av signifikansutlåtandet och garanterar att objektets viktiga attribut återges.

Andra exempel i Del 4 visar också hur bedömningskriterierna påverkar signifikansutlåtandet.

Primära kriterier

Historisk signifikans – för sin koppling till en framstående kolonifamilj, som en gripande 
minnessak om en familjetragedi, som ett exempel på vardagsklädsel som burits av ett 
barn i Australien och för sin tidiga datering, bara sexton år efter inledningen av den 
europeiska kolonisationen.

Jämförande kriterier

Proveniens – tillförlitlig proveniens till John Marsden och genom arv, via 
familjen Marsden till Anne Hassall, född Marsden, dotter till Samuel och Eliza-
beth Marsden och därefter till hennes dotter Eliza Hassall (1834–1917), och från 
hennes förmyndare till Royal Australian Historical Society, som överlät sin samling  
till Powerhouse Museum 1981. Proveniensen finns dokumenterad i en anteckning 
av Eliza Hassall som har bekräftats i andra källor. Detta är det tidigaste objektet 
med fastställd proveniens av en australiensisk klädedräkt
Sällsynthet – ett mycket sällsynt exempel på ett barns vardagsklädsel. 
Tillstånd – lagad, smutsig och blekt på vissa ställen, något som visar på dagligt slitage.

Signifikansutlåtande     

Ett rosa och vitt barnplagg i bomull som 1803 bars av John Marsden, fjärde barnet till 
Elizabeth och pastor Samuel Marsden. En anteckning från donatorn, Eliza Hassall,  
Elizabeths barnbarn, medföljde plagget när det skänktes till Royal Australian Historical  
Society. Anteckningen lyder ”plagg som mormors lille son hade på sig när han ramlade  
ner i en gryta med kokande vatten i prästgården och dog”. Detta lilla plagg är en  
gripande minnessak av John Marsdens död. Att det har levt kvar vittnar om den bestående 
sorg som drabbade Elizabeth Marsden som måste ha behållit plagget fram till sin död 1835. 
Ett år efter denna fruktansvärda olycka skrev Elizabeth Marsden att ”förlusten av dem som jag 
har skilts från är en sådan tung börda att bära att jag ibland är så olycklig som en människa 
kan vara”. Plagget är en påminnelse om de faror och risker som barn löpte i hemmet och om 
de tragedier som också de mäktigaste familjerna i kolonialsamhället kunde råka ut för.

Barns vardagskläder överlever sällan. Detta oansenliga plagg med lagningar och fläckar 
som visar på det hårda slitaget som ett aktivt barn ger upphov till, är ett sällsynt exempel på 
de vanliga kläder som barn i kolonin bar. Förutom kopplingen till familjen Marsden, är plagget 
signifikant som det äldsta australiensiska klädesplagget med fastställd proveniens och som är 
daterat till endast sexton år efter att européerna började slå sig ned i landet. Som ett plagg med 
fastställd proveniens är detta ett viktigt komparativt objekt för andra odaterade barnkläder. 
 

Bildtext, s. 41 i originalet:
Ett litet barns rosa och vita tryckta 
bomullsplagg som John Marsden 
(1801–1803) hade på sig när han 
dog efter att ha fallit i en gryta 
med kokande vatten på präst - 
gården i Parramatta 1803.
Foto: Sotha Bourn.
Samling: Powerhouse Museum, 
Sydney.

Hur kriterierna påverkar signifikansutlåtandet för John Marsdens klädsel
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Principer för god praxis 
gällande signifikans
Principerna på följande sida beskriver några viktiga signifikansaspekter och förstärker 
god praxis vad gäller samlingar. De har både att göra med bedömningsprocessen och 
samlingsförvaltningen. Många av tillämpningarna i Del 6 visar principerna i prakti
ken. Nedanstående exempel belyser ett antal principer för god praxis med signifikans.

Thomas Dicks fotografier togs kring Port Macquarie 
under åren 1910–1920. Dessa arrangerade bilder visar 
aboriginer i bushen som ägnar sig åt traditionell verk-
samhet såsom att bygga en kanot och ett skydd, eller 
som poserar med föremål på ett typiskt sätt som säger 
mer om fotografen och om europeiska föreställningar 
om ursprungsbefolkningen själv. Fotografierna är nu 
spridda hos olika samlingsorganisationer i Australien 
och Storbritannien.

Thomas Dicks bilder finns i olika samlingar i Aus-
tralien och Storbritannien, bland annat i Birpi Land 
Council, Port Macquarie, hos personer i familjen Dick 
som fortfarande bor där samt Port Macquarie Historical 
Society, Australian Museum samt State Library of NSW 
i Sydney, University of Newcastle, Western Australian 
Museum, Queensland Museum och Australian  Institute 
for Aborigines and Torres Strait Islander Studies i Can-
berra. Några av Dicks fotografier av aboriginer finns hos 
University Museum of Archaeology and Anthropology i 
Cambridge i Storbritannien.

I Port Macquarie håller intendenten vid Council’s 
Regional Museum samt utvecklingsansvarig för aborigi-
ner, som är medlem av Mirpai Dunghuttigruppen, på att 
spåra fotografierna samt forskar om och dokumenterar 
aboriginernas historia och kultur som ligger bakom 
dessa välkända bilder. De har identifierat personer och 
platser på fotografierna och har arbetat med familjer 
och ättlingar för att förstå den komplexa innebörden 
av bilderna för dem själva och för aboriginerna i Port 
Macquarie. Uppgifter som samlats in genom forskning 
och samråd har förändrat fotografiernas signifikans och 
skänker ny innebörd till dom.

Familjerna och ättlingarna skötte urvalet av bilder 
till en ny utställning och katalog 2009. Deras kunskap 
och rådgivning utformade tolkningen av fotografierna. 
Nätverk som utvecklats i samband med projektet 
garanterar ättlingarnas fortlöpande deltagande samt 
användningen av fotografierna till utbildning och kultu-
rell förnyelse.
 

Bildtext, s. 42 i originalet: 
Thomas Dick. Aboriginer vid ett 
vattendrag i närheten av Port 
Macquarie 1910–1920.

Thomas Dicks fotografisamling 1910–1920
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1. Hållbarhet
Förvalta objekt och samlingar 
för att bevara deras betydelse och 
värde
Samhällets åtagande med att förvalta 
offentliga samlingar går ut på att se till 
att innebörd och värde bevaras för nu-
varande och kommande generationer. 
Signifikansbedömning är en nyckelpro-
cess för att hjälpa samlingsförvaltare 
att förstå och bevara objekts och sam-
lingars betydelse och värde.

2. Beslutsfattande
Förstå signifikansen innan man 
fattar beslut om objekt och  
samlingar
Signifikans hjälper till att styra be-
slut om alla aspekter av objekt- och 
samlingsförvaltning, däribland förvärv, 
konservering, riskbedömning, tillgäng-
liggörande, tolkning, återlämnande och 
repatriering. Det är bra om man förstår 
på vilket sätt och varför ett objekt är 
viktigt innan man fattar beslut eller  
vidtar åtgärder som kan påverka  
bevarande eller betydelse.

3. Kopplingar
Varje objekt och samling har 
kopplingar till personer och 
platser
Dessa kopplingar kan utgöra en 
betydelsefull del av deras signifikans. 
Förhållanden till personer och platser 
kan lätt brytas när objekt införlivas i 
samlingar. Att visa på och dokumentera 
kopplingarna mellan personer, platser 
och samlingar belyser deras innebörd 
och kan ligga till grund för beslut om 
hur objekt och samlingar ska förvaltas.

4. Samråd
Fråga alltid för vem ett objekt 
eller en samling är viktig?

Samlingsförvaltare kan lära sig mycket 
om objekts och samlingars signifikans 
genom att rådgöra med personer och 
samhällsgrupper som har kunskap om 
hur ett objekt eller en samling har kom-
mit till, använts eller värderats. Denna 
kunskap kanske inte finns tillgänglig i 
framtiden. Därför är det viktigt att per-
soner och samhällsgrupper kontaktas 
utan dröjsmål, som en integrerad del i 
signifikansbedömningsprocessen. Att 
bevara signifikansen för vissa objekt 
kan kräva ett fortlöpande engagemang 
från intresserade personer eller sam-
hällsgrupper.

5. Samlingar och 
ursprungsbefolkning
Erkänn och respektera förhållan-
det mellan ursprungsbefolkningar 
och samlingar37

Samlingar kan ha särskilt värde och 
särskild innebörd för ursprungsbe-
folkningar genom att belysa kultur, 
landområde, tro, identitet samt familj- 
och samhällshistoria. Att förstå signi-
fikansen för objekt och samlingar som 
tillkommit genom eller som handlar om 
ursprungsbefolkningar, kräver samråd 
med och engagemang från berörda 
ursprungsfolk och grupper. Detta bidrar 
till att signifikansen för objektet eller 
samlingen förstås på rätt sätt och att 
objektets innebörd och värde bevaras 
för framtiden.

6. Hantering av dokumentation
Signifikansbedömning bygger på 
tillförlitlig dokumentation som är 
nyckeln till samlingarnas bety-
delse och besvarar frågor nu och i 
framtiden
Bevarande, tillgängliggörande, forsk-
ning och säkerhet för samlingar är 
samtliga beroende av bra dokumenta-
tion. Dokumentation om samlingar 

kan utgöra en viktig dimension i deras 
signifikans och kan koppla objekt till 
immateriell innebörd och förhöja forsk-
ningsvärdet.

7. Forskning
Forskning, i alla dess former, 
levandegör och belyser signifi-
kansen för objekt och samlingar
Den skapar förhållanden mellan sam-
lingar, förvaltare och de som har ett 
intresse av och kunskap om materialet. 
Forskning kan förändra förståelsen 
för signifikans och öppna upp samling-
arnas möjligheter att bidra till livet i 
Australien.

8. Perspektiv
Samhällsgrupper och samlings-
förvaltare kan ha olika uppfatt-
ning om vad som gör ett objekt 
signifikant. 
Signifikans kan omfatta en mängd olika 
idéer om hur och varför objektet är vär-
defullt. Olika synpunkter om ett objekt 
eller en samling kan diskuteras och ges 
uttryck för i bedömningsprocessen och 
signifikansutlåtandet.

9. Förändring
Signifikans är inte något statiskt 
tillstånd utan kan ändras i och 
med att samhällen, kultur, politik, 
vetenskap och miljön förändras.
Ny forskning kan leda till en omvär-
dering av signifikansen för objekt och 
samlingar. Signifikansutlåtanden bör 
revideras regelbundet för att ta hänsyn 
till förändringar och ny forskning,
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Tillämpning av signifikansbedömning

Signifikansbedömning är bara den första delen i signifikansprocessen.

Så snart ett objekt eller en samling har blivit bedömd som signifikant, 
uppkommer ett antal olika åtgärder eller i detta sammanhang, 
tillämpningar, som en följd av bedömningen.

Gå gärna in på Significance 2.0 på nätet för att läsa mer: 
https://www.arts.gov.au/what-we-do/museums-libraries-and-galleries/
significance-20

Del 6 Signifikans i praktiken – tillämpningar
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En introduktion av nationell 
signifikans
Vissa objekt och samlingar är viktigare 
för Australien och australiensarna än an-
dra och ibland behöver graden av denna 
betydelse eller signifikans fastställas.

När man ska göra en signifikansbe-
dömning, är det inte en rangordnings-
skala eller några ”kryssrutor” som 
behövs. Istället är det viktigt med ett 
motiverat argument som bygger på 
undersökning, analys och jämförelse 
genom en signifikansbedömningspro-
cess och kriterier för att fastställa den 
nationella eller internationella signifi-
kansen.

En överenskommelse eller ett beslut 
om ett objekt eller en samling har 
nationell eller internationell signifikans, 
krävs när:

• det ska beslutas om export av 
ett  objekt eller en samling från 
 Australien ska tillåtas eller ej

• ett objekt eller en samling ska tas 
med i ett register över signifikanta 
kulturarv

• anslag ska beviljas till signifikanta 
samlingar på nationell nivå

Lagstiftningen (Protection of Movable 
Cultural Heritage Act från 1986 och 
Protection of Movable Cultural Heritage 
Regulations från 1987) (PMCH), skyd-
dar Australiens arv av flyttbara kultur-
objekt och stödjer andra länders skydd 
av deras arv av flyttbara kultur objekt. 
PMCH-bestämmelserna innehåller 
National Cultural Heritage Control List 
över objekt som omfattas av lagstift-
ningen. Enligt PMCH-lagen, måste ett 
objekt som uppfyller kriterierna för att 
vara ett australiensiskt skyddat objekt 
enligt National Cultural Heritage Control 
List ha tillstånd, om det ska  exporteras. 
En del av denna process omfattar 
vanligtvis en signifikansbedömning av 
en expert.

Register över signifikanta objekt och 
samlingar ökar medvetenheten och 
uppskattningen av materialet och dess 
betydelse för förståelsen av Australiens 
historia, miljö kultur och kreativitet.

Anslag för att skydda signifikanta 
objekt och samlingar bygger på bedöm-
ningar av deras nationella signifikans.

Ett exempel på denna typ av anslag 
är Community Heritage Grants Program 
(som administreras av National Library 
of Australia med stöd från Department 
of the Environment, Water, Heritage and 
the Arts, National Archives of Australia, 
National Museum of Australia samt 
National Film and Sound Archive).

Dessa mekanismer, program och pro-
cesser, finns till för att högst signifikanta 
objekt och samlingar ska kunna bevaras 
så att alla australiensare kan njuta av 
dem, både idag och i framtiden.

Australien – summan 
av sina delar
Australien är en federation av stater och 
territorier, ett stort land som består av 
flera samhällen, miljöer och kulturer. 
Varje stat och territorium har sin egen 
historia, sin geografi och sitt utvecklings-
mönster som utgör en viktig bestånds-
del i det som gör Australien till en nation. 
Australiens flyttbara kulturarv återger 
mångfalden i dess kultur, miljöer och 
politiska system. På så sätt är ingen spe-
cifik aboriginspråkgrupp viktigare än nå-
gon annan. Varje grupp bidrar till det rika 
arvet från ursprungskulturerna i Austra-
lien. Av den anledningen kan objekt och 
samlingar ha nationell signifikans om 
de är betydelsefulla för Australien som 
helhet eller för en särskild del.38

I Australien tar bedömningsproces-
sen för byggd eller naturlig miljö ofta 
hänsyn till och rangordnar platser i 
enlighet med nationell, statlig eller lokal 
signifikans. Denna process är knuten 
till lagstiftning och planeringssystem för 
markförvaltning och har kopplingar till 
lokala, statliga och nationella kultur-
arvsregister. Platsbaserade kulturarvs-
bedömningar präglas av decennier 
av forskning genom temastudier och 
jämförande bedömningar av olika 
platser, landskap och miljöer. Vissa 
kulturarvsarbetare ifrågasätter numera 
giltigheten och konsekvenserna av den 
underförstådda hierarkin med lokal, 
statlig och nationell signifikans.

Begreppet nationell signifikans med 
avseende på flyttbara objekt och sam-
lingar har fått relativt liten uppmärk-
samhet och det finns få sammanhäng-
ande register som handlar om flyttbart 
kulturarv.

Bara ytterst lite jämförande arbete 
har gjorts ifråga om ämnen och teman 
i australiensiska samlingar och det kan 
göra det svårare att lyfta fram bedöm-
ningar med nationell signifikans, efter-
som detta kräver noggrann jämförelse 
med liknande objekt eller samlingar.

Vissa objekt och samlingar är för-
knippade med teman, händelser och 
människor som har betydelse för 
Australiens historia, det vill säga objekt 
som har koppling till federationen eller 
den tidiga europeiska kolonisationen 
och är som sådana lättare att identifiera 
som varande signifikanta nationellt eller 
statligt. Men Australiens regionala ut-
veckling och dess kulturella mångfald är 
också relevant i ett nationellt samman-
hang och många objekt från arbetslivet 
hänger alla samman med nationens his-
toria. Objekt och samlingar kan alltså ha 
nationell signifikans om de har betydelse 
för en viss region eller för dess historia, 
kultur och människor. Många nationellt 
signifikanta objekt finns i regionala och 
lokala, samt i familjers och privata, sam-
lingar över hela Australien. Det lokala 
eller regionala sammanhanget för dessa 
objekt kan utgöra en väsentlig del av de-
ras signifikans där värde och betydelse 
ofta är sammanvävda. För närvarande 
finns det inte någon konceptuellt giltig 
hierarki vad gäller nationell, statlig eller 
lokal signifikans för objekt och samling-
ar,39 och i synnerhet när det gäller objekt 
och samlingar som saknar historisk sig-
nifikans. Det är till exempel ingen idé att 
försöka tillskriva statlig eller lokal signi-
fikans till vissa vetenskapliga samlingar 
som inte har någon särskild koppling till 
statlig eller lokal verksamhet.

I framtiden kan, i och med att kun-
skapen om Australias Distributed Natio-
nal Collection utvecklas, ett rigorösare 
signifikansnivåsystem växa fram. Detta 
skulle på ett klokare sätt kunna bygga 
på ett graderingssystem, snarare än 
på platsbaserade signifikansnivåer. 
Trots brister på vissa områden när det 
gäller den komparativa kunskapen om 
samlingar, finns det tillfällen när det 
är viktigt att kunna fastställa nationell 
signifikans och följande kriterier har 
utformats för att stödja den processen. 

Del 7 Signifikans i nationellt och internationellt perspektiv
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Nationell signifikans 
– kriterier för nationell 
signifikans
Att bedöma nationell signifikans är en 
process som vid behov kan läggas till den 
ovan beskrivna processen för signifikans-
bedömning. Ett objekts eller en samlings 
framträdande egenskaper och inverkan 
är betydelsefulla bestämmandefakto-
rer för den nationella signifikansen och 
undersöks genom forskning, analys, 
komparativ bedömning och hänvisning till 
bedömnings kriterierna (motstående). Det-
ta formar i sin tur signifikansutlåtandet. 

På samma sätt som för standardbedö-
mingskriterierna, kan värden hänga sam-
man med varandra. Objekt och samlingar 
med nationell signifikans, är generellt 
signifikanta enligt fler än ett kriterium. 
Förutom att uppfylla åtminstone en av 
”tröskelfrågorna” till de huvudsakliga 
kriterierna, kan objektet eller samlingen 
också till exempel vara i ett enastående 
originalskick eller ha synnerligen väldoku-
menterad proveniens.

Innan man tar kriterierna för nationell 
signifikans under övervägande, är det 
viktigt att följa den stegvisa metoden och 
samla in anteckningar från undersökningar 
i varje steg i bedömningsprocessen. Detta 
garanterar att övervägandena av kriterier-
na bygger på due dilligence och kunskap, 
snarare än på antaganden eller på att ob-
jekt eller samlingar görs populärare än vad 
det är. Slutledningar i signifikansutlåtandet 
bör stödjas av hänvisningar till anteckning-
ar och undersökningar som kommit fram 
genom bedömningsprocessen.

Kontexten hjälper till att placera 
 objektet eller samlingen i ett större 
nationellt sammanhang. En välgrundad 
bedömning av nationell signifikans medför 
undersökningar på hög nivå och djup-
gående kunskap om ämnet och stöds 
av referenser, jämförande exempel och 
konsultation med lämpliga personer.

Komparativ bedömning är ett synnerli-
gen viktigt inslag i att fastställa nationell 
signifikans. Den visar på hur ett objekt 
eller en samling jämför sig med liknande 
material. 

Bildtext, s. 48 i originalet: Karta över ursprungsbefolkningens huvudsakliga språk-
grupper som lyfter fram mångfalden ifråga om aborigin- och Torres Straitspråkgrup-
per i Australien. Mönstret för folk och platser återspeglas i det flyttbara kulturarvet 
och samlingarna för det ursprungliga Australien. Varje grupp och dess flyttbara kultur-
arv är en väsentlig del av Australiens nationella kulturarv och signifikanta samlingar.

Observera att den här kartan bara är en framställning av många andra tillgängliga 
kartkällor för det aborigina Australien. Med användning av resurser som  publicerats 
mellan 1988–1994, försöker denna karta att framställa alla språk-, stam- eller 
nationsgrupper i Australiens ursprungsbefolkning. Den anger bara den allmänna 
placeringen av större grupperingar av människor som kan omfatta mindre grupper 
såsom klaner, dialekter eller enstaka språk inom en grupp. Kartan lämpar sig inte  
för användning i samband med ursprungsbefolkningens traditionella rättigheter 
och andra rättsanspråk på mark osv. David R Horton, skapare, © Aboriginal Studies 
Press, AIASTS och Auslig/Sinclair, Knight, Merz 1996.

Kartor över aboriginernas språk har sammanställts nästan ända från början av 
européernas kolonisering av diverse olika personer, däribland antropologen Norman 
B Tindale 1940, reviderad 1974.

Bildtext, s. 48 i originalet: Karta över Australien som visar stats- och territorie-
gränser. Dessa historiska och politiska gränser bidrar till karaktären på samlingarna 
i respektive stat och territorium. Regional anslutning skapar också karaktären på 
samlingarna, men är inte lika väl erkänd eller kartlagd. Design: Orbit Design Group.
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Kriterierna på denna sida återger 
tidigare diskussioner i denna bok, i 
synnerhet i Del 5, s. 39 och 40. En del 
av den tidigare texten upprepas här för 
att på en sida ge ett stöd till de kriterier 
som finns för att bedöma nationell 
signifikans.

Primära kriterier
Historisk signifikans
• Har objektet eller samlingen 

kopplingar till någon viktig historisk 
händelse? Bidrog det till att ändra 
den nationella historien eller fick det 
någon inverkan på utvecklingen av 
hela eller delar av Australien.

• Är objektet ett framstående exempel 
på Australiens natur- eller kultur-
historiska förlopp eller mönster?

• Har objektet eller samlingen koppling 
till någon avgörande upptäckt eller 
uppfinning inom Australiens veten-
skaps-, teknik- eller formgivnings-
historia?

Konstnärlig eller estetisk  
signifikans
• Hur viktig är konstnären, författaren, 

designern eller skaparen?
• Är det ett framstående exempel på 

en stil, formgivning, konstnärlig stil 
eller symbolik?

• Har konstverket en betydelsefull 
eller avgörande plats bland konstnä-
rens samlade verk?

• Avbildar konstverket någon viktig 
plats, person, period, verksamhet, 
berättelse, idé eller händelse?

• Uppvisar konstverket någon 
 konstnärlig, formgivningsrelaterad, 
nyskapande eller teknisk prestation?

• Har objektet enastående 
 konstnärligt värde?

Kriteriet är mest relevant för konstverk, 
hantverk, design och dekorativ konst, 
men kan också gälla för tekniska 
objekt, mineralprover och folkkonst. 
Objekten behöver inte vara konstverk 
för att ha konstnärligt eller  estetiskt 
värde. Vissa tavlor kan ha föga kons-
tnärligt värde, men istället ha ett 
historiskt värde.

Vetenskaplig eller 
forskningsrelaterad signifikans
• Visar objektet eller samlingen på 

forskning om någon viktig, sällsynt 
eller hotad aspekt av den naturliga 
miljön?

• Har objektet eller samlingen fram-
stående potential att ge information 
eller kunskap som bidrar till förstå-
elsen för Australiens natur- eller 
kulturhistoria?

• På vilket sätt eller varför har objektet 
eller samlingen påtagligt vetenskap-
ligt intresse eller forskningsrelate-
rade potential?

Detta kriterium gäller enbart för objekt 
och samlingar med aktuellt vetenskap-
ligt värde eller med forskningspotential 
som till exempel arkiv, naturhistoriska 
eller arkeologiska samlingar. Objekt 
som till exempel historiska vetenskap-
liga instrument har generellt historisk 
signifikans.

Social eller andlig signifikans
• På vilket sätt har objektet eller 

samlingen framstående socialt eller 
andlig värde för en grupp eller ett 
samfund?

• Omfattar konstverket trossatser, 
idéer, sedvänjor, traditioner, kopp-
lingar, praxis, platser eller berättel-
ser som är ytterst betydelsefulla för 
en särskild grupp?

• På vilket sätt har den betydelsefulla 
sociala eller andlig signifikansen 
fastställts eller påvisats?

Social eller andlig signifikans hör alltid 
ihop med en särskild och identifierad 
grupp människor. Social eller andlig 
signifikans gäller enbart för objekt och 
samlingar som har en påvisad samtida 
koppling mellan objektet eller samlingen 
och en grupp eller ett samfund. Objekt 
eller samlingar med socialhistoriskt 
intresse har historisk signifikans. Reli-
giösa objekt som inte längre används, 
är snarare historiskt eller konstnärligt 
signifikanta. Om objektet eller samlingen 
har andlig eller social signifikans, måste 
detta kunna påvisas genom samråd 
med samfundet eller gruppen.

Komparativa kriterier
Objekt eller samlingar måste vara signi-
fikanta enligt ett av de primära kriteri-
erna, innan man överväger de kompa-
rativa. Komparativa kriterier samspelar 
med de primära för att hjälpa till med att 
klargöra och belysa huruvida objektet  
eller samlingen är tillräckligt betydelse-
full för att uppfylla ”tröskeln” för natio-
nell signifikans. De komparativa kriteri-
erna kan öka eller minska signifikansen, 
beroende på hur de samspelar med de 
primära kriterierna.

Proveniens
• Har objektet en synnerligen  

väldokumenterad proveniens?
• På vilket sätt kompletterar detta 

objektets eller samlingens innebörd 
och betydelse?

OBS: Proveniensen är både en del av 
forskningen i bedömningsprocessen 
och ett komparativt kriterium

Sällsynthet eller representativitet?
• Hur sällsynt är objektet eller  

samlingen?
• Är objektet ett framträdande eller 

symboliskt exempel, som är repre-
sentativt för sin klass eller typ?

I vissa fall kan objekt både vara 
sällsynta och representativa, som till 
exempel arbetskläder från 1800-talet. 
Ett objekt som enbart är representativt 
är sannolikt inte nationellt signifikant. 
Det måste vara signifikant enligt ett av 
de primära kriterierna.

Tillstånd eller helhetsgrad?
• Är objektet i ursprungligt eller intakt 

tillstånd?
• Uppvisar objektet eller samlingen 

framstående integritet och fullstän-
dighet för sin typ?

• Innebär objektets tillstånd att det 
utgör ett betydelsefullt bidrag till 
förståelsen för dess användning, 
historia, tillkomst eller utveckling?

Tolkningsbarhet
• Innehar objektet en ytterst viktig 

plats i samlingen eller i sitt  
sammanhang? 
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Fallstudier om nationell signifikans

Exempel
Eugène von Guérard, Vy över Geelong, Geelong Gallery

Sammanfattande signifikansutlåtande
Vy över Geelong målades 1856, fem år efter att man hittat guld i Victoria. 
Tavlan visar en svepande vy från Barrabool Hills tvärsöver ett gyllene land-
skap till den unga staden Geelong samt Corio Bay med You Yangs i fjärran. 
Målningen kombinerar ytterst noggrant observerade detaljer med ett stor-
slaget romantiskt landskap som badar i ett mjukt gyllene eftermiddagsljus. 
Det är en bild av fruktbarhet och löfte, som visar den unga bosättningen i 
Geelong vid en vändpunkt i dess historia som den viktigaste ullhamnen i 
Victoria samt ankomstplatsen till guldfälten.

Efter sin första utställning köptes den av Andrew Cruikshank, delägare i 
Dalgety boskapsuppfödningsbolag. Den transporterades till England 1859 
och blev kvar hos familjen Dalgety till dess den köptes vid en auktion av 
kompositören Andrew Lloyd Webber där konsthallen och Geelong till sin 
besvikelse blev överbjudna.

När målningen lånades ut till konsthallen, rönte den ett enormt intresse 
i samhället. Antalet besökare ökade, affischerna såldes slut och rundturer 
upp i kullarna kring Geelong anordnades för att se utsikten. Otaliga tidnings-
artiklar stöttade konsthallens ansträngningar att köpa konstverket. År 2006 
förvärvade konsthallen målningen efter en offentlig begäran om medel som 
publicerades vitt och brett och som passionerat stöddes.

Vy över Geelong är en av konstnärens största och mest fulländade  
målningar. I konstnärlig bemärkelse är målningen en triumf för den tyska 
romantiska skolan – och topografiska noggrannheten – tillämpad på en  
panoramautsikt av den ”nya världen” där de europeiska nybyggarnas inbryt-
ning just hade börjat sätta sin prägel på ett påtagligt fruktbart, urgammalt 
och dramatiskt landskap. Det är ett detaljerat och atmosfäriskt dokument 
om hur den tidiga staden och hamnen Geelong tog sig ut från fjärran, 
avbildad vid en betydelsefull tidpunkt i den australiensiska historien, efter 
guldrushen i Victoria.

Konstverket är särskilt signifikant för innevånarna i Geelong för sitt nog-
granna och samtidigt lyriska frammanande av det omgivande landskapets 
och hamnens skönhet och för det sätt som det fångar ett betydelsefullt 
ögonblick i Geelongs historia och utveckling.

Signifikansutlåtandena för 
Vy över Geelong samt Clayton 
& Shuttleworths ångmaskin 
(motstående) påvisar deras 
signifikans för nationen. 
Som en följd av en formell 
ansökan till Department of 
the Environment, Water, 
Heritage and the Arts bidrog 
National Cultural Heritage 
Account till förvärvet av 
dessa objekt.

Bildtext, s. 50 i originalet: Eugène von Guérard, Vy över 
Geelong, 1856. Olja på canvas 89.0 x 152,5 cm. Inköpt 2006 
genom Geelong Art Gallery Foundation med generöst bidrag 
från regeringen i Victoria, Australiens regering, City of Greater 
Geelong samt otaliga lokala och andra donatorer. 
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Exempel

Clayton & Shuttleworths ånglokomobil,
Golden Memories Museum, Millthorpe

Sammanfattande signifikansutlåtande

Maskinen köptes av Frederick Rowlands i Cowra av Dalgety & Sons för att 
användas i samband med markröjning och annan jordbruksrelaterad verk-
samhet. 1928 såldes den genom hyrköp till familjen Henry, som använde 
den för att driva stampverk vid guldgruvor i Trunkey Creekområdet i NSW.

Denna Clayton & Shuttleworths 8 hk compoundmaskin är ett enastående 
exempel på den typ av ånglokomobil som importerades och användes för 
markröjning, drivning av hackelsemaskiner och i samband med gruvdrift i 
Australien. Ångmaskiner av den här typen drev på den regionala ekonomin, 
förvandlade miljön från bush till jordbruksmark och gruvor. De skapade 
enorma rikedomar för regionerna och för nationen. Maskinens olika använd-
ningsområden under sin livstid illustrerar ånglokomobilens anpassnings-
barhet till en mängd olika uppgifter på landsbygden i Australien.

Det här är det mest kompletta och ursprungliga exemplet på en Clayton & 
Shuttleworthlokomobil i Australien och är således ett referensexemplar för 
forskning om ångmaskinens historia samt för konserverings- och restaure-
ringsprojekt för liknande maskiner. Den har spår efter ett kraftigt utnyttjande 
och av senare anpassning för att förbättra driften och för att utrusta den för 
andra arbetsuppgifter som till exempel halmskärning.

Maskinen har fastställd proveniens från tiden för det ursprungliga inköpet 
tillsammans med dokumentation, däribland hyrköpsavtalet. Gruvdrift och 
jordbruk är de två huvudsakliga verksamheter som medförde såväl utveck-
ling som välstånd i centrala NSW och maskinen har koppling till båda. Dess 
signifikans ökar genom att den finns i den region där den användes, i syn-
nerhet eftersom museet i sin samling har ett av de stampverk som drevs av 
maskinen.

Clayton & Shuttleworths 
ångmaskin är historiskt 

signifikant i egenskap av ett 
framstående exempel på en 

maskintyp som bidrog till att 
bygga upp Australiens regionala 

ekonomi och välstånd. Dess 
detaljerade proveniens samt 

ursprungliga och fullständiga 
tillstånd och dess placering i den 
region där den användes, bidrar 
till den ökade signifikansen för 
den australiensiska nationen. 

Bildtext, s. 51 i originalet: Clayton & Shuttle-
worthmaskinen innan Golden Memories Museum,
Millthorpe, NSW, förvärvade den.
Foto: Kylie Winkworth.
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Exempel

Konstnärer från Ramingining, Aboriginal Memorial, 
National Gallery of Australia
Aboriginal Memorial är en installation med 200 dekorerade kistor av ihåliga 
träd som skapades 1987–1988 av konstnärer från centrala Arnhem Land i 
Norra Territoriet till minne av att ursprungsbefolkningens kultur överlevde efter 
två sekel av europeisk kolonisation i Australien. Den är också ett minnesmärke 
över de tusentals personer från ursprungsbefolkningen som dog när de försva-
rade sin mark mot nybyggarna och som inte fick någon riktig begravning och 
firar att ursprungsbefolkningens kultur kunde överleva till våra dagar.

Aboriginal Memorial har en framträdande plats i National Gallery of Austra-
lia och återfinns av den anledningen inom den så kallade parlamentstriang-
eln i Canberra såsom dess upphovspersoner hade avsett som erkänsla av 
dess politiska karaktär och nationella signifikans.

Minnesmärkets form är också symbolisk. De målade ihåliga trädstammarna 
hör till en typ som användes i Arnhem Land vid de benbegravningsceremonier 
som ger uttryck för övergången för de dödas själar från denna värld till nästa. 
Som sådant, förebådar minnesmärket en ändring i det australiensiska samhäl-
let från ett intolerant och rasistiskt förflutet till en jämlik och rättvis framtid.

Minnesmärket visades ursprungligen som en del av biennalen i Sydney 
1988, innan det avtäcktes i National Gallery i september samma år. 1999 
ingick det i en internationell rundtur som huvudattraktionen i landets fram-
ställning av ursprungsbefolkningens konst under upptakten till olympiaden 
i Sydney när den förevisades på olympiamuséet i Lausanne. Det visades 
också på Sprengelmuseet i Hannover samt i Hermitaget i St Petersburg 
1999–2000.

De fyrtiotre konstnärer som skapade minnesmärket omfattar några pro-
minenta uttolkare av australiensisk folkkonst: Jimmy Wululu, David Malangi, 
John Mawurndjul, Paddy Forham Wainburranga, Elizabeth Djutarra, George 
Milurrurru, Djardie Ashley, Paddy Dhathangu och Philip Gudthaykudthay. 
Installationens utformning efterliknar en karta – den följer Glydeflodens 
mynning i norra delen av centrala Arnhem Land och trädkistorna står grup-
perade på båda sidor av mittgången eller floden i enlighet med platsen för 
respektive klan.40

Aboriginal Memorial (min
nesmärke över aboriginerna) 
har nationell signifikans för 
sin historiska roll i samband 

med den första nationella min
nesdagen för de i ursprungs
befolkningen som dog som en 
följd av den vita ockupationen 
av Australien från 1788 och 

fram till Australiens 200års
jubileum 1988. Dess 200 

kistor av ihåliga träd symbo
liserar både de år som gått 

mellan dessa händelser och de 
benbegravningsceremonier 
som utfördes i Arnhem Land 
för att ge uttryck för själens 
övergång från denna världen 
till nästa. Kistorna i Aborigi
nal Memorial, varav många är 
skapade av framstående abori
ginkonstnärer, har också stor 
konstnärlig signifikans. Dess 
sociala signifikans, både för 
ursprungsbefolkningen och 

andra australiensare framgår 
av placeringen inom den så 

kallade parlamentstriangeln.

Bildtext, s. 52 i originalet: Konstnärer från Ramingining, Aboriginal Memorial, 
1987–1988. Naturpigment på trä. Höjd (oregelb.) 327,0 cm National Gallery of  
Australia, Canberra. Inköpt med finansiering från National Gallerys entréavgifter och 
beställd 1987.
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Exempel

Australiensiska kvinnors petitioner för rösträtt, Public 
Record Office Victoria och Södra Australiens parlament
Rösträttspetitionen från kvinnorna i Victoria 1891 innehåller nästan 
30 000 underskrifter och adresser som samlats in av Women’s Christian 
 Temperance Union (Vita Bandet), Victorian Temperance Alliance (nykterhets-
förbund) och andra kvinnorösträttsgrupper och som krävde rätt för kvinnor 
att rösta i Victoriakolonin. Petitionen, som framlades med stöd av premiär-
minister James Munro, vars hustru var en av undertecknarna, var den mest 
omfattande petition som lagts fram i Victorias parlament på 1800-talet.

Denna ”monsterpetition” som består av många pappersark som limmats 
fast på tygbakstycken och rullats upp på kartongspolar är ungefär 260 
meter lång och 200 millimeter bred. Den innehåller uttalanden som att ”en 
regering av folket, genom folket och för folket, borde betyda hela folket och 
inte halva” och ”att alla vuxna människor bör få säga sitt när det gäller att 
stifta lagar som de är tvungna att lyda”.

Det här exemplifierar de australiensiska kvinnornas gräsrotsrörelse och 
innebar en katalysator för kvinnorna i övriga australiensiska stater att lämna in 
petitioner till sina respektive parlament. Även om Södra Australiens rösträtts-
petition lyckades tidigare än den i Victoria, var ingen så stor som den senares.

I december 1894 blev parlamentet i Södra Australien det första i Australien 
och det andra i världen att utöka rösträtten till att omfatta kvinnor. 1894 års 
petition lades fram inför parlamentet precis när den tredje behandlingen av 
förslaget om konstitutionstillägg som syftade till att utöka rösträtten till att om-
fatta kvinnor, höll på att debatteras. Den innehöll 11 600 underskrifter, varav 
två tredjedelar från kvinnor, och var den största av flera petitioner som lades 
fram i samma ärende. 1894 års petition blev erkänd som en betydelsefull 
faktor vid godkännandet av konstitutionstilläggslagen från 1894–1895 (SA).

Rösträttspetitionerna har forskningspotential tack vare de tusentals namn 
från Victoria och Södra Australien som de innehåller och kan följas upp av 
historiker med intresse av de personer och grupper som utgjorde rösträtts-
rörelsen. Dessa två rösträttspetitioner finns numera inskrivna i australien-
siska Unescos Memory of the World Register.

Utvecklingen av register
Register är listor över platser, 
objekt eller samlingar som anses vara 
signifikanta på särskilda sätt, eller på 
särskilda nivåer. De skapas av olika 
skäl:

• för att erkänna och främja  
förståelsen för värdet av platser 
och samlingar för en bredare publik

• för att skydda signifikanta platser 
eller objekt, ibland genom åtföl-
jande lagstiftning eller genom ökad 
medvetenhet i samhället

• för att prioritera finansiering av 
konservering och tolkning

• för att bygga upp kunskap om 
ämne, tema eller kategori som 
underlag för kloka beslut och  
planering

• för att dokumentera resultatet av 
undersökningar, temastudier eller 
kartläggning av samlingar.

Exempel på register kan vara 
nationella, statliga eller territoriella 
kulturarvsregister, register som förs av 
lokala organisationer såsom National 
Trust, samt internationella register, 
som Unescos Memory of the World 
Register for documentary heritage. 
Australiensiska register över flyttbart 
kulturarv omfattar National Quilt  
Register, 41 Australian Register of 
Historic Vessels,42 och NSW Migration 
Heritage Centre’s Belonging Register 
of migration heritage items.43

Bildtext, s. 53 i originalet: 1891 års petition för kvinnlig rösträtt. PROV. VPRS 3253/
P0, original, framlagd inför lagstiftande församlingen, enhet 851. Även känd som 
”monsterpetitionen”. Visad av Diane Gardiner, Public Records Office Victoria.  
Foto: Asa Letourneau.

Rösträttspetitionerna är 
signifikanta för deras roll i 
att påminna australiensarna 
om frågan om rösträtt för 
kvinnor, för deras forsk
ningspotential och som 

vittnesmål om folkets stöd 
till rörelsen för dess kamp 

med att uppnå sitt mål. 
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Exempel

Ellis Ashmead-Bartletts film om Gallipolifälttåget, 
Australian War Memorial
Med Dardanellerexpeditionen – hjältarna från Gallipoli är en svartvit stum-
filmsdokumentär från 1915, gjord av den berömde brittiske krigskorres-
pondenten Ellis Ashmead-Bartlett och fotografen Ernest Brooks. Den har 
textskyltar gjorda av den australiensiska krigshistorikern CEW Bean. Filmen 
har restaurerats digitalt och är tjugo minuter och två sekunder lång.

Det är en anmärkningsvärd bedrift att filma under besvärliga förhållanden 
på slagfältet och den enda kända rörliga filmen från Dardanellerfälttåget på 
Gallipolihalvön. Den är filmad på Imbros Island, Anzac Cove, Cape Helles och 
Suvla Bay. Den visar australiensiska, nyazeeländska och brittiska trupper i 
militära operationer och i dagligt liv, liksom turkiska krigsfångar och utmärkt 
filmade sekvenser i terrängen.

Filmen visar soldater i strid i de främsta skyttegravarna som använder  
periskopgevär, en australiensisk uppfinning, samt unika scener från en eld-
strid där turkiska granater exploderar i de allierades ställningar. Den belyser 
de logistiska svårigheterna med fälttåget, bland annat scener där en åsna 
lyfts iland över vattnet från ett förrådsfartyg. 

Filmens nationella betydelse ledde till att den skrevs in i Unescos  
Australian Memory of the World Register 2008.

Utvecklingen av register
Nomineringar till platsbaserade  register 
sker ofta genom kulturarvs- och tema-
studier. Vissa stater och terri torier har 
kapaciteten att registrera flyttbara 
objekt i kulturarvsregister enligt deras 
lagar om kulturarv. En viktig fördel med 
register och med de temastudier som 
kan ligga till grund för nomineringen, 
är att de tillhandahåller komparativ 
information för att bedöma objekts 
och samlingars signifikans. Komparativ 
kunskap är väsentlig för bedömning av 
signifikansnivån och för att utvärdera 
om ett objekt eller en samling är natio-
nellt signifikant. Register som till exem-
pel världsarv, grundar sig på stränga 
kriterier och visar på ”tröskeln” eller 
signifikansnivån genom nominerings-
processen och signifikansutlåtandet 
för respektive registrering. Samtidigt 
som platsbaserat kulturarv har fördelen 
av nästan fyrtio års arbete med att 
utveckla register och kunskap om olika 
typer av objekt, har detta inte varit fal-
let med flyttbara objekt och samlingar. 
Denna kunskap kommer att ta tid att 
utveckla.

Bildtext, s. 54 i originalet: Australiensiska soldater som använder periskopgevär.
Stillbild från den australiensiska krigsminnesfilmen nr F00069.

De unika filmsekvenser som 
tagits av AshmeadBartlett 

har nationell signifikans 
som den enda samtida filmen 
som handlar om Australiens 
deltagande i Gallipolifält
tåget 1915. Denna symbol

laddade händelse firas varje år 
på Anzacdagen och anses av 

många australiensare vara den 
heligaste dagen på året
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Exempel

Mountford-Sheardsamlingen, State Library of South 
Australia
Mountford-Sheardsamlingen innehåller ett rikt material som samlats in av 
den självlärde sydaustraliensiska etnografen CP Mountford (1890–1976) 
under en karriär som sträckte sig från 1930- till 1960-talet. I samlingen 
ingår fältanteckningsböcker och journaler, fotografier, filmer, ljudinspelningar, 
konstverk, korrespondens och publicerade verk, allt detta tillsammans med 
hans omfattande egna bibliotek.

Samlingen innehåller objekt med stor kulturell signifikans för många 
aborigingrupper i Australien, i synnerhet de i centrala Australien, Flinders 
Ranges, Arnhem Land och Tiwiöarna. Mountford var en flitig antecknare och 
hans journaler ger värdefull insikt i hur antropologi och etnografi bedrevs på 
1900-talet.

Det material som Mountford tog fram, främst hans fotografier, är signi-
fikant eftersom det både respekterar och har empati för aboriginerna och 
deras kultur. Sådan medvetenhet och respekt förekom knappast allmänt i 
Australien på den tiden. Den detaljrikedom som Mountford registrerade det 
konstnärliga, religiösa och ceremoniella livet har fortfarande stor betydelse 
för det religiösa livet i dessa samhällen.

Mountford-Sheardsamlingen skrevs in i australiensiska Unescos Memory 
of the World Register 2008.

MountfordSheardsamlingen 
är historiskt signifikant för 

dess omfattande dokumenta
tion under en trettioårsperiod 
av den traditionella kulturella 

praxis som aboriginerna i 
centrala Australien, Flinders 
Ranges, Arnhem Land och 

Tiwiöarna utövade. Samlingen 
har också stor social signifi

kans för medlemmarna i dessa 
samhällen. 

Bildtext, s. 55 i 
originalet: En aborogins 
man som håller i en  
ngintakaödla, 1940. 
Fotografi från Mountford-
Sheard-samlingen. SLSA: 
PRG 1218/34/1060c.
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Exempel

Margaret Lawries Torres Strait Islandsamling, 
State Library of Queensland

Mangroveträdets blommor och fröskidor används av barn som berättar 
historier på stranden. I berättelsen om Biuis (mangroveträd) som gärna 
berättas på de västra och centrala Baduöarna, representerar blommorna 
och fröskidorna människor.

På den här bilden representerar de öppna fröskidorna mor och döttrar 
som bär gräskjolar, de små stängda fröskidorna representerar ett barn och 
den torkade bruna blomman (fruktkapseln) representerar en elak häxa eller 
Dogai.

Margaret Lawriesamlingen med Torres Strait Islandmaterial är kulmen 
på Margaret Lawries livsverk. Hon var samtida med en välkänd aboriginsk 
poet Oodgeroo Noonuccal (tidigare Kath Walker). De reste tillsammans runt 
omkring på 1950- och 1960-talet. På den tiden påverkade båda två markant 
utvecklingen av bistånd till aboriginer och Torres Strait Islandsfolk samt 
dokumenterade deras historia, språk och kultur.

Margaret Lawrie blev senare intresserad av Torres Strait Islandfolkets 
historia och kultur och tillbringade längre perioder i flera av deras samhällen. 
Hon samlade på sig förstahandsuppgifter och material om myter, legender, 
språk, historia, konst och kultur i den regionen.

Samlingen innehåller också manuskript till hennes två publicerade verk, 
Myter och legender från Torres Strait samt Berättelser från Torres Strait. Det 
första publicerades i Australien och USA. Trots att det numera inte ges ut, 
anses det i vida kretsar fortfarande vara ett symbolladdat verk.

Samlingen är den mest signifikanta med koppling till Torres Strait sedan 
den som på 1890-talet togs över till Storbritannien av Haddonexpeditionen 
och som sponsrades av Cambridgeuniversitetet. Den skrevs in i australien-
siska Unescos Memory of the World Register år 2008.

Margaret Lawriesamlingen 
är historiskt och socialt signi
fikant för den australiensiska 

nationen tack vare sin allsidiga 
dokumentation av det traditio
nella livet hos folket på Torres 

Strait Islands.

Bildtext, s. 56 i originalet: Blommor och frukt från mangroveträdet för kamu sagul.
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Exempel

Australiensiska fångregister, Offices of 
New South Wales och Western Australia,
Archives Office of Tasmania
Den påtvingade utvandringen till australiska kontinenten för ungefär 165 
000 personer under de åttio åren mellan 1788 och 1868 representerar bör-
jan av det moderna tidevarvet med globalisering genom regeringens försorg. 
Utvalda genom det alltmer industrialiserade Storbritanniens rättsapparat, 
dömdes fångarna till exil och ändå  ledde deras straffarbete i slutänden till 
upprättandet av livskraftiga kolonier. 1901 blev dessa kolonier en självstän-
dig federation av stater, Australiska statsförbundet, bara lite mer än hundra 
år efter att de första fångarna steg iland vid Sydney Cove 1788.

Fångarnas liv dokumenterades i detalj av en hängiven byråkrati och detta 
skapade en sällsynt samling av register och protokoll om arbetarfolk på 
1800-talet, från deras brittiska rötter till deras öden i Australien. Dessa 
register innehåller uppgifter om alla aspekter av fångarnas liv, till exempel 
deras utseende, läskunnighet, yrke eller kall, brott och dom, uppträdande 
i fångenskapen, ytterligare bestraffning, benådning, frigivningsbeslut och 
äktenskap. De rättsliga uppgifterna om enskilda fångar har gett historikerna 
möjlighet att skapa en bild av det humankapital som formade ekonomin, 
demografin och kulturen i det tidiga koloniala Australien.

Ingen annanstans i världen har det funnits fullständiga register/protokoll 
över fångvårdsystemet på 1700- och 1800-talet under så pass lång tid (i 
Storbritannien finns det till exempel bara domstolsprotokoll för dömda fångar 
som transporterades till Nordamerika och Västindien 1615–1776). Tillfälliga 
experiment med fångvården fick betydande rättsliga konsekvenser för alla 
medborgares frihet. Återanpassnings- och vedergällningsprinciper beträf-
fande brott och straff finns noggrant dokumenterade i fångarnas register.

Signifikansen för dessa fångregister i Australien blir ännu större genom 
deras koppling till en mängd platser över hela landet som är förknippade 
med fångvård systemet. Dessa finns förtecknade i National Heritage register 
och har har nominerats till världsarv av Unesco.

Objekt och samlingar med 
internationell signifikans
Samma ”tröskelfrågor” som ställs 
om kriterier i samband med bedömning 
av nationell signifikans, kan också 
användas vid bedömning av internatio-
nell signifikans.

Ordet "internationell" ska i så fall an-
vändas istället för "nationell" på s. 48.  
Objektets eller samlingens ”inverkan” 
eller ”inflytande”, måste sträcka sig 
bortom gränserna för en nationalstat 
(och helst bortom en enskild global 
region (till exempel Asien-Stilla Havs-
området) för att objekt och samlingar 
ska kunna anses vara internationellt 
signifikanta. När man ska hävda inter-
nationell signifikans, är det klokt att 
kontakta experter utanför Australien 
eller det egna landet och om möjligt i 
den utsedda regionen.

Inskrivningar i Unescos Memory 
of the World Register

Australien har för närvarande fyra 
poster i Unescos Memory of the World 
Register över dokumentära arv med 
signifikans över hela världen – Endea-
vours journal, skriven av James Cook 
samt protokollen från Mabomålet, 
som skrevs in 2001, Berättelsen om 
Kellygänget 1906 samt Australiens 
fångregister, som skrevs in 2007. The 
Memory of the Worlds program är det 
enda som idag sammanställer register 
över flyttbara kulturarv med signifikans 
över hela världen, men omfattar endast 
dokumentära objekt.44

Bildtext, s. 57 i originalet: Hyde Park Barracks, Sydney, NSW, uppfört enligt ritning 
av den dömde arkitekten Francis Greenway och införd i National Heritage register.
Foto: Roslyn Russell.

Australiens fångregister har 
internationell historisk signifi
kans, eftersom det dokumente
rar den demografiska grund
valen för den australiensiska 

nationen samt karaktären och 
funktionen för det brittiska 
deporteringssystemet som 

skapade den första kolonin i 
Australasien. 



58 Significance2.0

Exempel

Dokument rörande Mabomålet, 
National Library of Australia
I juni 1992 ogiltigförklarade Australiens högsta domstol i sitt utslag i 
Mabomålet terra nullisdoktrinen, som säger att Australien var ett tomt 
land som inte ägdes av någon vid tiden för den europeiska kolonisationen. 
Utslaget förändrade Australiens rättsliga landskap och påverkade status 
och mark rättigheterna hos dess ursprungsbefolkning samt rasrelationerna 
rent allmänt. Det är en sällsynt händelse i världshistorien att befintlig 
sedvanerätt erkänns som varande överordnad lagen hos den invaderande 
kulturen, oavsett de ekonomiska och politiska konsekvenserna. Protokol-
len från Mabomålet 1959–1992, är signifikanta för att de dokumenterar en 
avgörande period när det gäller rasrelationerna i Australien och innehåller en 
räcka strider och rättsprocesser över ägarrätt och användning av mark, en 
växande medvetenhet om rasdiskriminering samt ursprungsbefolkningens 
sociala och hälsorelaterade problem. Frågorna som diskuteras i Mabodoku-
menten handlar om ursprungsbefolkningens och de europeiska kolonisatö-
rernas ättlingars rättigheter i hela Australien. Dokumenten beskriver mycket 
av Edward Koiki Mabos liv, erfarenheter och tankar. Mabo var ”den primära 
vinnande målsäganden i högsta domstolens viktiga utslag om inföddas 
äganderätt till mark”.45

Mabomålet skrevs in i Unescos Memory of the World Register år 2001 
tillsammans med Endeavourjournalen av James Cook, Australiens två första 
bidrag till registret.

Eddie Mabos målningar och teckningar av Torres Strait, som finns i  
National Library of Australia och i Australian Institute of Aboriginal and  
Torres Strait Islander Studies (AIATSIS) är signifikanta i egenskap av visuella 
avbildningar av sambandet mellan land och hav som de flesta australiensare 
numera förknippar med hans namn, och ”ger insikt i de många facetter av 
hans passionerade medvetenhet om världen och hans egen miljö”.46

Protokollen från Mabomålet 
har internationell historisk 
signifikans som ett sällsynt 

exempel i världshistorien där 
redan befintlig sedvanerätt 

erkändes som varande överord
nad lagen hos en invaderande 
kultur, oavsett de ekonomiska 
och politiska konsekvenserna.

Bildtext, s. 58 i originalet: Eddie Mabo, Dauar och Waier Islands? 
Samling av konstverk av Edward Koiki Mabo 1964,
nla.pic-an24341106.



Significance2.0             59

Exempel

Paleontologiska samlingar, Department of Earth and 
Marine Sciences, Australian National University
De internationellt signifikanta paleontologiska samlingarna vid Department 
of Earth and Marine Sciences, Faculty of Science vid Australian National 
University (ANU) innehåller fler än 70 000 registrerade exemplar, bland annat 
Australiens största samling av marina mikrofossil från kvartärtiden.

Samlingarna med paleozoiska fiskar från Australien är internationellt 
signifikanta och har dokumenterats i otaliga vetenskapliga publikationer 
och monografier av vetenskapsmän från ANU. De omfattar världens största 
samling av ryggradsdjur från de omtalade tidiga kalkstenslagren från devon-
perioden i Burrinjuck, NSW, som ANU har fokuserat på i sin insamlings- och 
forskningsverksamhet i mer än trettio år (British Natural History Museum 
genomförde två samlingsexpeditioner till detta område år 1955 och 1963, 
då cirka 500 exemplar flyttades över till London). ANU:s samlingar omfattar 
typmaterial av några av världens äldsta lungfiskar (dipnorhynchus, speone-
sydrion), några av de största kända placodermerna (pansarhajar) från denna 
geologiska period (cahtlesichthys, dhanguura) samt unika bevarade exem-
plar som visar den interna strukturen hos 400 miljoner år gamla hjärnskålar 
på primitiva ryggradsdjur, däribland den äldsta bevarade ögongloben hos ett 
ryggradsdjur. Inget jämförbart material finns hos någon annan institution i 
Australien eller i något annat land. Samlingarna innehåller den största befint-
liga mängden opreparerat ryggradsdjursmaterial från Burrinjuck.

Annat internationellt signifikant material omfattar exemplar av världens 
äldsta kända fossila fisk (Arandaspis, från ordoviciumperioden, i centrala 
Australien), det äldsta hårda vävnadsmaterialet från ryggradsdjur (kam-
brium, Queensland), äldsta fjällen, tänderna och hjärnskålen från diverse 
broskfiskar (chondricthyes, hajar och rockor, en större nu levande grupp av 
ryggradsdjur), det enda kända groddjuret från devonperioden (första land-
djuren) från hela superkontinenten Gondwana (metaxygnathus, centrala 
NSW) samt ett omfattande typmaterial från aztekfisken i södra Victoria Land 
(det mest diversifierade montaget av fossila ryggradsdjur från Antarktis).

De paleontologiska samlingarna 
hos Department of Earth and 
Marine Science vid Australian 
National University omfattar 
exemplar med internationell 
signifikans tack vare deras 
enastående vetenskapliga 

intresse och forskningspotential 
samt deras historiska signifikans 

som några av de äldsta 
exemplaren av deras typ. 

Bildtext, s. 59 i originalet: Den äldsta kända kompletta fossila ögongloben från ett 
ryggradsdjur, perfekt bevarad i 400 miljoner år gammal kalksten vid Burrinjuck, New 
South Wales (se G Young, 2008, Biology letters 4: 110-114- Mikroröntgentomografi 
genom A/prof. Tim Senden, Research School of Physics and Engineering, 3D-fram-
ställning med hjälp av ”Drishti” av Dr Ajay Limaye Vizlag, Supercomputer Facility, 
Australian National University
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Significance 2.0 bygger på erfarenhet, kunskap och idéer
hos många personer som har arbetat med samlingar 
under den senaste tioårsperioden och längre tillbaka i 
tiden. Samtidigt som det här dokumentet behandlar teori, 
process och många tillämpningar med signifikansmeto-
den, är det en ytterst komprimerad sammanfattning.

Det är inte något kompendium som täcker varje tillämp-
ning eller användning av signifikans när det gäller sam-
lingsförvaltning. Varje avsnitt i boken skulle kunna vara ett 
ämne för en separat bok och varje område skulle kunna 
användas för att utforska praxis och tillämpningar av sig-
nifikans hos typer av särskilda samlingar. Den växande
litteraturen om signifikans är ett bevis på dess förmåga 
att engagera människor med en passion för samlingar i 
att utforska såväl den övergripande bilden som de fina 
detaljerna när det gäller signifikans i praktiken.

Under tiden sedan den första versionen publicerades 
2001, har bedömningsmetoder och kriterier förfinats.

Många fler tillämpningar och användningsområden har 
undersökts, såväl för enstaka objekt som för samlingar 
och samlingsöverskridande projekt. Signifikansbedöm-
ning och praxis är en dynamisk process. Den kommer att 
fortsätta utvecklas i och med att omständigheterna och 
kraven på samlingsorganisationerna ändras.

Kanske kommer arbetet med signifikans under kom-
mande decennium att innebära att den utvecklas till 
att omfatta nya användningsområden och användare 
vid sidan av samlingsorganisationerna, inom den högre 
utbildningen och i samhället i stort. Möjligheterna finns 
för att signifikans ska kunna stimulera till upptäckter 
och engagemang i samlingar. Förhoppningsvis kommer 
framtida signifikansriktlinjer att se till att den behåller sin 
demokratiska karaktär – flexibel, öppen för alla och som 
tydligt förmedlar vad som gör samlingarna så viktiga för 
australiensarna.

Sammanfattning
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Accession (Accessioning) Registrering av ett objekt eller en hel samling i en samling eller samlings-
organisation. Detta innebär generellt att objektet eller samlingen skrivs in 
i ett register eller en databas med ett löpnummer enligt den praxis som 
finns. Det ingår också att göra en kort fattad beskrivning av objektet eller 
samlingen så att det/den lätt kan identifieras, samt registrera uppgifter om 
givare eller säljare som namn, adress och förvärvsdatum.

Förvärv (Acquisition) Förvärva eller överta ägandet av ett objekt eller en samling.

Estetisk (Aesthetic) Ett objekt eller en samling med visuell eller sensorisk attraktion, epok-
görande formgivningsegenskaper eller som uppvisar framstående kreativa 
eller tekniska egenskaper.

Värdering (Appraisal) Att välja ut objekt och samlingar som ska ingå i ett arkiv/samling. Värdering 
i dokumentationssyfte omfattar processer för att bestämma vilken doku-
mentation som ska skapas och byggas på samt hur länge dokumentation 
behöver upprätthållas. Värdering handlar också om att fastställa vilka olika 
behov som finns av dokumentation som: juridisk, administrativ, samhälls-
relaterad, kulturell och historisk. Värdering kan göras både retroaktivt (för 
redan befintlig dokumentation) och framåtblickande (för dokumentation 
som ännu inte finns).47

Arkiv (Archives) Arkiv är dokumentation som skapats eller tagits emot och ackumulerats 
av en  person eller organisation i samband med bedriven verksamhet och 
som sparas tack vare sitt fortsatta värde. Historiskt sett har uttrycket 
ofta hänvisat till smalare och oaktuella register som deponerats eller som 
valts ut att deponeras hos en arkivinstitution. Ordet ”arkiv” används också 
allmänt om a) den organisation, det organ eller program som ansvarar för 
urval, skötsel och användning av dokumentation med fortsatt värde och b) 
den byggnad eller plats som är avsedd för denna dokumentations förva-
ring, bevarande och användning. Arkivhandlingar förekommer inte bara i 
form av text på papper, utan omfattar varje känd form och känt format som 
information kan arrangeras på i form av dokumentation.48

Botanisk trädgård En samling med levande växter som systematiskt har klassificerats
(Botanic garden) och etiketterats.

Burradeklarationen En deklaration som har utvecklats och antagits av Australia Icomos,
 och som fastställer nationellt vedertagna principer för konservering av
 kulturellt signifikanta platser.

Katalogisering (Catalouging) Att skapa ett register i enlighet med särskilda principer inom respektive 
samlingssektor. Katalogisering omfattar vanligtvis detaljerade uppgifter 
om ett nummer som tilldelats ett objekt, dess namn, proveniens, utse-
ende, tillverkare och tillverkningsdata, historik och användning, förvarings-
plats, fysiskt skick samt ofta någon form av klassificering.

Samling (Collection) Ett antal förvärvade objekt som innehas av en samlingsorganisation
 eller ackumulerade objekt som innehas av en samlare.

Samlingspolicy (Collection policy) Ett offentligt tillgängligt dokument som vägleder utveckling och förvaltning 
av en institution eller en organisations samling och som anger vad, var och 
på vilket sätt den samlar in och på vilket sätt och varför objekt kan avytt-
ras från samlingen. Samlingspolicyn omfattar en mängd olika bestämmel-
ser eller principförklaringar som utgör ett etiskt ramverk för att fatta kloka 
beslut om utveckling och användning av samlingen.

Ordlista
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Collections Australia Network Collections Australia Network tillhandahåller fria, nätbaserade verktyg,
(CAN)  resurser och stöd för att information om australiensiska samlingsorganisa-

tioner och deras samlingar ska kunna hittas på nätet. Collections Australia 
Network är ett initiativ från Cultural Ministers Council (kulturministerrådet) 
på <http://www.collectionsaustralia.net> 

Collections Council of Australia 
(CCA) Collections Council of Australia är huvudorgan för den australiensiska 
 samlingssektorn. Det har inrättats för att garantera nationell hållbarhet för 
 samlingar genom samråd med huvudsakliga intressenter för att lösa 
 gemensamma frågor samt främja sektorns betydelse.

Kartläggning av samlingar
(collections mapping) En del av den kulturella kartläggningsverksamheten som inriktar sig på 

flyttbart kulturarv. Den används för att analysera och dokumentera attribut 
eller teman som har koppling till en eller flera samlingar (eller delar av 
samlingar) som finns på enstaka eller flera platser, till exempel lokalt, 
nationellt, regionalt, eller internationellt. Tillämpningar kan till exempel 
vara samlingsförvaltning, marknadsföring, tillgänglighet samt engagemang 
och inflytande för lokalsamhället. Den kan bidra till samlingsöverskridande 
projekt, temastudier och regionala undersökningar. Kartläggningsuppgifter 
kan ha formen av förteckningar databaser, muntliga uppteckningar eller 
videoupptagningar eller webbplatser och kan presenteras med geospatiala 
tekniker. Analysen kan inriktas på fysiska parametrar som till exempel 
objektstyp, skick eller värde i förhållande till signifikans som till exempel 
historiska, konstnärliga, vetenskapliga och sociala studier, forskningspo-
tential, proveniens, sällsynthet, fullständighet samt tolkningsbarhet.

Gruppgemenskap (Community) En social grupp av olika storlek vars medlemmar kan bo på en viss plats, 
ha gemensamt styre eller har ett kulturellt eller historiskt arv. Uttrycket  
omfattar även de som har gemensamma intressen eller utgör yrkes-
relaterade grupper som till exempel arkivarier, bibliotekarier, intendenter, 
konservatorer, registratorer och forskare.

Community Heritage Grants (CHG) Anslag för lokala kulturarv syftar till att bevara och tillgängliggöra nationellt  
signifikant australiensiskt kulturarvsmaterial som ägs av gruppgemenska-
per över hela landet. Detta sker genom beviljande av anslag samt intensiv-
utbildning i bevarandefrågor och samlingsförvaltning för förstagångsmot-
tagare av kulturarvsmedel i Canberra. CHG-programmet administreras av 
National Library of Australia och stöds dessutom av Department of the 
Environment, Water, Heritage and the Arts, National Archives of Australia, 
National Museum of Australia samt National Film and Sound Archive.

Sakkunskap (Connoisseurship) Förmåga och kompetens att kritiskt bedöma kulturarvsobjekt/samlingar 
utifrån kunskap om historia, stil, teknik och komparativa exempel.

Bevarande (Conservation) Samtliga processer som handlar om att sköta om ett objekt eller en  
samling i syfte att bevara dess kulturella signifikans.

Kontextuell historik Beställd historiebeskrivning, framtagen som en del av en temastudie. I 
(Contextual history)  historiebeskrivningen utforskas bakgrund, händelser, processer och inver-

kan på ett ämne eller tema med koppling till flyttbara kulturarvssamlingar. 
Den fastställer också teman som kan fungera som ett ramverk för historien 
och för att möjliggöra analys av omfattning samt starka och svaga sidor 
hos samlingarna.



Significance2.0             63

Kriterier (eller bedömningskriterier) Ett brett regelverk för kulturella eller naturliga värden som används i samband med 
(Criteria or assessment criteria) signifikansbedömningsprocessen för att komma fram till eller klargöra på vilket sätt  

och varför ett objekt eller en samling är signifikant.

Samlingsöverskridande projekt Samarbetsprojekt mellan olika samlingars gränser där samlingsorganisationer arbetar
(Cross collection projects)  tillsammans för att bedöma signifikansen av samlingar genom tematiska studier och 

regionala undersökningar.

Kulturell signifikans Samtliga aspekter av signifikans, som också kallas kulturarvssignifikans eller kultur-
(Cultural significance)  värden som framför allt används i Burradeklarationen. Detta omfattar vetenskapliga och 

naturhistoriska samlingar.

Deaccession (Deaccession) Att avregistrera ett objekt från en samling. Deaccession innebär att avregistrera ett 
objekt från en samling av tydligt framlagda skäl och att avyttra det i enlighet med god-
kända principer och rutiner som framgår av samlingspolicyn eller av en separat avytt-
ringspolicy.

Distribuerad nationell samling Summan av alla kulturarvssamlingar som är signifikanta för nationen.49 Dessa 
(DNC)  samlingar finns hos en mängd olika organisationer och personer över hela landet.

Dokumentation (Documentation) Processen med att föra register över varje objekt i en samling. Dokumentation omfattar
 registrering, katalogisering och forskningsanteckningar.

Sektor (Domain) Intresseområde inom en vid domän. Samlingssektorn omfattar fyra huvudsektorer– 
 arkiv, konsthallar, bibliotek samt museer.

Struktur (Fabric) Ett objekts eller en samlings fysiska material.

Konsthall (Gallery) Ett konstmuseum. Se också ”museum” på s. 64.

Herbarium (Herbarium) En samling av bevarade växtexemplar som är ordnade efter ett klassificeringssystem 
och som behålls i forsknings- och identifieringssyfte för olika växtsystem.

Kulturarvssamlingar Kulturarvssamlingar och objekt som förvaltas av en mängd olika organisationer och per-
(Heritage Collections)  soner, bland annat myndigheter samt inom den privata, lokala och icke-statliga sektorn. 

Dessa samlingar omfattar historiska, konstnärliga och etnografiska objekt, dokument, 
bilder, naturhistoriska och geologiska exemplar samt arkeologiska samlingar.

Heritage Collections Council (HCC) Inrättades mellan 1996 och 2001 av Cultural Ministers Council och ansvarar för samord-
ningen av en nationell strategi för förebyggande konservering samt för utvecklingen av 
det tidigare Australian Museums On-Line, föregångare till CAN.

Historiska teman (Historic themes) Historiska teman, som ofta härrör från en kontextuell historia, fastställer den huvud-
sakliga verksamheten samt de processer eller ämnen som har format historien i en 
region eller en bransch. De utgör ett regelverk för att analysera samlingar och flyttbart 
kulturarv och hjälper till att identifiera signifikanta objekt samt starka och svaga sidor 
hos samlingarna.

In situ (In situ) Latin för ”på plats”. Hänvisar till objekt eller samlingar som förblir i sin ursprungliga 
användnings- eller upptäcktskontext. 

Tolkning (Interpretation) Alla sätt att presentera signifikansen för ett objekt eller en samling från enkla objekteti-
ketter till utställningar, utbildningsprogram och webbaserade resurser.

Bibliotek (Library) En samling med information, källor, resurser och tjänster samt den byggnad där detta 
finns inrymt. Den kan vara ägd, organiserad och underhållen av ett offentligt organ, en 
institution eller en privatperson. Begreppet ”bibliotek” kan både innebära samlingen och 
byggnaden där samlingen befinner sig.
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Flyttbart kulturarv Varje objekt eller samling som är flyttbar i rimlig omfattning, med historisk, estetisk, 
(Movable cultural heritage) vetenskaplig eller social signifikans.

Museum (Museum) En ideell institution i samhällets och dess utvecklings tjänst och som är öppen för 
allmänheten, som förvärvar, bevarar, forskar om, förmedlar och visar upp det materiella 
och immateriella arvet från mänskligheten och dess miljö i undervisnings-, studie- och 
upplevelsesyfte.50

Nomenklatur (Nomenclature) Benämning på föremål, objekt och organismer i enlighet med vedertagna regler.

Bevarande/konservering Alla åtgärder som syftar till att fördröja nedbrytning eller förhindra skada på kulturellt
(Preservation)  material. Bevarande innefattar att kontrollera miljö och användningsförhållanden och 

kan omfatta behandling för att bibehålla ett objekt i ett så nära som möjligt oförändrat 
skick. Bevarande/konservering omfattar också åtgärder för att förhindra eller fördröja 
att material skadas, det vill säga förebyggande konservering.

Proveniens (Provenance) Den dokumenterade ägarkedjan för ett objekt eller en samling, eller i vidare bemärkelse
 ett objekts livshistoria, till exempel tidigare ägare, ursprung och användningssamman-

hang.

Rekonstruktion (Reconstruction) Åtgärder som syftar till att helt eller delvis återskapa kulturellt material, till exempel 
flyttbara kulturarvsobjekt, genom att föra in nytt eller gammalt material i strukturen.

Regional undersökning En undersökning och bedömning av kulturarvsobjekt som är tänkt att revidera samling-
(Regional survey)  ars omfattning, styrkor och svagheter hos samlingar i en region samt att bedöma signi- 

fikans för objekt som är viktigast. Teman används för att se hur pass effektivt samlingar 
representerar och återger regionens historia och kulturarv. Resultaten bidrar till strate-
gisk planering, samordnad insamling och prioriteringar för bevarande och tillgänglighet.

Registrering (Registration) Processen med att lägga in ett objekt i en samlingsorganisations registreringssystem, 
genom att tilldela det ett unikt nummer, fysiskt numrera objektet, registrera detta 
nummer i ett register samt att kortfattat anteckna detaljer om objektet och förvärvet 
av detta. På museer, är registreringen det första steget i dokumentationen och föregår 
katalogiseringen.

Restaurering (Restoration)) Åtgärder som syftar till att modifiera ett objekts befintliga material och struktur för att
 representera ett känt tidigare tillstånd.

Riskbedömning Eftersom det här gäller kulturmaterial, handlar riskbedömningen om identifiering, analys,
(Risk assessment) utvärdering och bedömning av hot mot objekt eller samlingar som beror på naturliga eller 

mänskliga orsaker som till exempel brand, översvämning och jordbävning samt konflikt, 
stöld, förstörelse och försummelse. Riskhantering syftar till att minimera sådana hot 
genom förebyggande strategier och åtgärder så att de övergripande verksamhets målen 
kan uppfyllas. Signifikansutlåtanden för objekt och samlingar innebär de viktigaste  
insatserna för att fastställa prioriteringar för riskbedömning, lindrande åtgärder och 
revidering.

Signifikans (Significance) Objekts eller samlingars betydelse och värde, eller det som gör dom viktiga. 
 Signifikans är de historiska, estetiska, vetenskapliga och sociala värden som ett objekt 

eller en samling har för tidigare, nuvarande och framtida generationer.

Signifikansbedömning Den process som innebär att studera och förstå ett objekts eller en samlings innebörd
(Significance assessment)  och värde och att möjliggöra kloka och välunderbyggda uttalanden och bedömningar om 

objektens och samlingarnas betydelse samt deras innebörd för olika samhälls grupper. 
Resultaten av en signifikansbedömning bör styra beslut om hur ett objekt eller en sam-
ling ska förvaltas i framtiden.

Art (Species) Den minsta enheten i en systematisk klassificering–en art består av enskilda varelser
 som kan korsas med varandra och skapa fortplantningsduglig avkomma.
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Signifikansutlåtande En motiverad och läsbar sammanfattning av ett objekts eller en samlings innebörd, 
(Statement of significance)  värde och betydelse. Ett signifikansutlåtande gör att betydelsen av objekt och samlingar 

blir tillgängliga för en större publik.

Hållbarhet (Sustainability) Ett tillstånd eller situation som uppfyller ”dagens behov utan att äventyra framtida  
generationers förmåga att tillgodose sina egna behov.51 Det har förslagits att de tre "håll-
barhetspelarna" ekonomi, miljö och socialt ansvar skulle kunna kompletteras med kultur 
som en fjärde pelare.52

Taxon (plural taxa) Taxonomisk grupp i en indelning, till exempel art, kön, familj eller klass. En organism
 som ingår i en sådan grupp.

Taxonomi (Taxonomy) Teori och praxis för att beskriva, namnge och klassificera organismer eller klassificering
 genom snävt definierade kategorier av betydelsefull kultur.

Tematiskt ramverk Olika teman och sub-teman med koppling till ett ämne eller en verksamhet som tillhanda-
(Thematic framework)  håller ett ramverk för att analysera kulturarvsobjekt. Detta används i en temastudie för 

att bidra till kritisk analys av samlingars starka och svaga sidor. Det tematiska ramver-
ket kan fås från den kontextuella historien, från en kulturarvsstudie där ämnet är en 
regional undersökning eller från statliga eller nationella regelverk som har utvecklats av 
kulturarvsmyndigheter.

Temastudie (Thematic study) Undersökning av kulturarvsobjekt med koppling till ett visst tema eller ämne och som är 
avsett att utveckla en förståelse för de signifikanta objekt, samlingar eller kulturmiljöer 
som är förknippade med temat. En temastudie fastställer signifikansen för huvudobjekt, 
fastställer prioriteringar för konserveringsåtgärder och strategisk planering och hjälper 
till att förbättra tillgängligheten och tolkningen.

Tröskel (Threshold) En punkt där ett objekt antingen tas med i eller utesluts från förteckningen i ett
 kulturarvsregister, utifrån bedömningen av dess signifikans. Trösklar kan ställas upp 

genom riktlinjer för inneslutning eller uteslutning för respektive kriterium. Konceptet har 
utvecklats från metoder för bedömning av kulturmiljöer.

Typexemplar (Type specimen) Ett specifikt exemplar av en taxon som tilldelats sitt namn permanent och på vilket
 andra beskrivningar, som kräver en giltig referenspublicering, är baserade.

Lokal/inhemsk (Vernacular) Traditionellt kulturellt uttryck, oskolat.

  Förkortningar

AIATSIS Australian Institute for Aboriginal and Torres Strait Islander Studies
AMOL  Former Australian Museums (and Galleries) On-Line
 Now see Collections Australia Network, CAN, at <http://www.collectionsaustralia.net>
ANMM  Australian National Maritime Museum
ANU  Australian National University
Australia ICOMOS  Australian National Committee of the International Council on Monuments and Sites
CAN  Collections Australia Network
CCA  Collections Council of Australia
DNC  Distributed National Collection
HCC  Heritage Collections Council
ICOM  International Council of Museums
ICOMOS  International Council on Monuments and Sites
NGA  National Gallery of Australia
PMCH  Protection of Movable Cultural Heritage
TMAG  Tasmanian Museum and Art Gallery
UNESCO  United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation
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En publikation som Significance 2.0 
är till sin karaktär en produkt av en 
samarbetsprocess. Många människor 
har varit engagerade i dess utveckling 
under alla stadier och deras expertis, 
kunskap och förstånd har i mycket hög 
grad bidragit till den slutgiltiga utform-
ningen.

Vi vill rikta ett särskilt tack till Sue Natt-
rass, tidigare ordförande i  Collection 
Council of Australia, för hennes 
skickliga ledning av våra projektmöten. 
Stort tack också till Ian Cook, som har 
fungerat som sektorförespråkare under 
hela utvecklingen av denna publikation. 
Margaret Birtley, VD för Collections 
Council, har bistått oss med sina goda 
råd på alla punkter i projektet. Veronica 
Bullock har hela tiden arbetat som 
projektledare och har styrt arbetet mot 
slutförandet, med benäget och kompe-
tent bistånd från Charlotte Smith och 
Alexis Tindall. Valina Rainer har stått 
för textredigeringen. Gregg Mitchell och 
Jerry Pendleton bistod med inspire-
rande trycksaksdesign och har tillsam-
mans med John O’Brien och personalen 
på Collections Council arbetat fram 
webbplatsen för Significance 2.0.

Vi vill också rikta ett varmt tack till 
alla kollegor som vi har rådfrågat när 
det gäller fallstudier, illustrationer och 
knepiga frågor om signifikanspraxis 
och terminologi. Tack för att ni tagit er 
tid att läsa igenom utkast och komma 
med förslag till alternativa ordalydelser, 
svarat på våra frågor, låtit oss använda 
bilder eller föreslagit alternativ samt 
i allmänhet hjälpt oss att undvika 
misstag.

Särskilt tack till de kollegor som på 
mycket kort tid hade möjlighet att 
granska och kommentera utkastet till 
Significance 2.0. Även om vi inte kunde 
ta till oss alla förslag, blev varje läsares 

rapport föremål för mycket noggranna 
överväganden och debatt. Det var en 
process som förbättrade det slutliga 
resultatet och fick oss att önska att vi 
hade 200 sidor för att göra rättvisa åt 
alla idéer och kommentarer.

Tack till alla kollegor som bidrog till Col-
lections Councils inledande undersök-
ning om Significance. Den utgjorde en 
väsentlig referens under framtagningen 
av Significance 2.0. Vi höll på med att 
bläddra igenom svar och genmälen 
nästan ända fram till publiceringen.

2008 års seminarium gav oss en 
mängd idéer och perspektiv att ta un-
der övervägande i samband med forsk-
ningsprocessen. Vi vill rikta ett tack till 
de som gav oss sina utmärkta skrifter 
(se <http://www.collectionscouncil.com.
au/fifth+announcement+2+july+2008.
aspx>), samt de medverkande som 
bidrog med många idéer.

Vi vill tacka följande för deras hjälp:
Elizabeth Adkins, Karen Anderson, 
 Margaret Anderson, Nola Anderson, 
Bart Ankersmit, Stephen Anstey, Eric 
Archer, Helen Arnoldi, Shirani  Aththas, 
Sue Atkinson, Amanda Bacon, Ann 
 Baillie, Christen Bell, Julie Blyth, Debo-
rah Bowman, Bill and Betty Boyd, Ste-
phanie Boyle, Agnes Brokerhof, Antoi-
nette Buchanan, Margy Burn, Annette 
Burns, Wally Caruana, Julie  Collins, 
Susan  Collins, Kristie Cooke, Abby Coo-
per,  Carol Cooper, Karen  Coote, Judith 
Cornell, John Coster,  Charlie Costain, 
Belinda Cotton, Clare-Frances Craig, 
Adrian Cunningham, Joanna Day, Micha-
el Desmond, Jenny Deves, Paul Donnel-
ly, Anne Dunn, Andrew Durham, Patricia 
Egan, Pam  Enting, Samantha Farns-
worth, Su  Ferreira, Veronica  Filmer, 
Daina Fletcher, Bruce Ford, Denis 
French, Ro Gaetjens, Amareswar Galla, 
Don Garden, Diane Gardiner, Christine 

Garnaut, Stephen Gates, Liz Gillroy, 
Anna Gray, Caroline Greenway, Warrick 
Hansted, Danielle Head, John Heath, 
Iwona Hetherington, Clare Hoey, Joanne 
Hyland, Lisa Jones, Joanne King, 
Kylie King, Maureen Kingston, Kerry 
Laidlaw, Tony Leschen, Jan Lier, Nick 
Lomb, Linda Luther, Jan Lyall, Elizabeth 
Marsden, Ian McBain, Joyce McCarthy, 
Paul McInnes, Ken  McKenzie, Leah 
McKenzie, Kathryn Medlock, Jeffrey 
Mellefont, Danie  Mellor, Kylie Message, 
Toby Moritz, Howard Morphy, Robert 
Morris, Bernice Murphy, Sarah Murphy, 
Belinda Nemec, Richard Neville, 
Michelle Newton, Nick Nicholson, Kitty 
Owens, Trevor Pascoe, David Payne, 
John Petersen, Andrew Piper, Amanda 
Pontifex, Rose-lee  Power, Ruth Quinn, 
Brian Randall, Jenna Randall, Linda 
Raymond, Catherine Reade, Sarah-Jane 
Rennie, Margot  Riley, David Roberts, 
Catherine Robinson, Helena  Robinson, 
Lynette Russell, Katie Saarikko, Joanna 
Sassoon, The Very Reverend  Phillip 
Saunders, Ilka Schacht,  Rebecca 
Schultz, Zoe Scott, Madeleine  Scully, 
Maggie Shapley, Robyn Sloggett, 
Michelle Smith, Debbie Sommers, 
David Stemmer, Erin  Stephens, Claire 
Stevenson, Jane Stewart, Bill Storer, 
Joy Suliman, Lisa Sullivan, Michelle 
Summerton, Stephen Thompson, Alan 
and Judy Tierney, Alison Todd, Deborah 
Tranter, Gary Vines, Meredith Walker, 
Greg Wallace, James Warden, Elizabeth 
Watt, Annette Welkamp, Kathryn Wells, 
Richard Wesley, Margie West, Isabel 
Wilson, Marie Wood and Gavin Young.

Vi vill i synnerhet uttrycka vårt erkän-
nande för Linda Youngs bidrag till den 
första utgåvan av Significance och till 
betydelsefulla debatter kring signifi-
kansrelaterade kriterier, principer och 
metoder. 

Tack till personer som medverkat

Significance2.0
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