Accessionspolicy för Uppsala universitets myntkabinett

Uppsala universitets myntkabinetts samlingar innehåller mynt, betalningsmedel och andra
objekt relaterade till betalningssystem genom historien, samt medaljer och liknande
konstföremål. Samlingarna omfattar idag drygt 40 000 föremål. Som speciellt viktiga kan
nämnas samlingarna av äldre svenska mynt och medaljer, samt samlingar av vikingatida,
tidigmedeltida europeiska och islamiska mynt. Det finns också en betydande samling antika
grekiska och romerska mynt.
Verksamheten är inriktad på att stödja forskning och utbildning vid Uppsala universitet.
UUM förvärvar därför primärt föremål som kan vara till nytta inom ramen för denna
verksamhet.
Förvärvspolicy
För förvärv gäller följande kriterier, som avser såväl inköp som gåvor och donationer.
1) Inköpsförslag från institutionerna vid Uppsala universitet. Institutioner och forskare
uppmuntras att inkomma med inköpsförslag som relaterar till deras undervisning och
forskning. Objekt som saknas i Uppsala universitets myntkabinetts samling och bedöms
vara av stort värde i universitetets undervisnings- och forskningsverksamhet prioriteras
för inköp.
2) Objekt som relaterar till Uppsala universitet eller av annat universitetshistoriskt intresse.
3) Objekt med speciellt intressanta provenienser, till exempel medaljer som har tagits emot
av Uppsala universitets anställda, eller objekt som är i betydligt bättre skick än befintliga
exemplar i UUMs samlingar.
4) Övriga objekt av numismatiskt-historiskt intresse (till exempel ransoneringskort,
kreditkort o. dyl.)
Gåvor och donationer
Donationer utan förbehåll till Uppsala universitets myntkabinett kan emottagas om de faller
inom ramen för ovan uppställda förvärvskriterier. Gåvor och donationer kan endast
emottagas utan förbehåll, till exempel rörande placering eller utställning av föremål.
Uppsala universitets myntkabinett tar inte emot depositioner.

Övriga förbehåll
Vid inköp måste säljaren efterleva den Code of ethics som tagits fram av International
Association of Professional Numismatists (se http://www.iapn-coins.org). Det innebär bland
annat att säljaren på ett vetenskapligt pålitligt sätt ska kunna garantera objektets äkthet.
Objektets proveniens måste också vara känd.
Institutioner eller avdelningar inom universitetet som själva förvärvar mynt eller medaljer,
antingen genom inköp eller gåvor, ansvarar själva för registrering, säkerhet och vård av dessa
föremål. Endast förvärv som sker i samråd med UUM/Gustavianum hamnar inom UUMs
ansvarsområde.
Beslut om insamling och inköp ligger hos UUM/Gustavianum.

