
 

 

1(3) 

 

Gustavianum, 

Uppsala universitetsmuseum 

Akademigatan 3 

503 10 Uppsala 

018 – 471 75 71 

museum@gustavinaum.uu.se 

https://www.gustavianum.uu.se

Policy bildbeställningar, 

fotografering och filmning 

2022-10-07  

 

 

Policy för bildbeställning, fotografering och filmning i 

Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum 

  

Gustavianum förfogar över fantastiska samlingar som genom 

århundradena förvärvats till Uppsala universitet. Museets ambition 

är att göra fotografier av de föremål som finns i samlingarna 

tillgängliga och avgiftsfria. Detta är ett pågående arbete, vilket 

innebär att det finns bilder som ännu inte är publicerade, men kan 

beställas. 

När det gäller egen fotografering eller filmning i museet finns 

särskilda bestämmelser att ta hänsyn till för att skydda och bevara 

samlingarna.    

 

Bilder fria att ladda ner  

För närvarande finns nedladdningsbara bilder som fritt får användas 

för såväl vetenskapliga som kommersiella ändamål i databasen Alvin 

(www.alvin-portal.org.) och pressbilder på Uppsala universitets 

hemsida: 

https://uu.mediaflowportal.com/press/search/?Gustavianum 

Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum ska alltid nämnas vid 

publicering samt där så angives även fotografens namn. 

Publicerade bilder får beskäras men inte manipuleras.  

 

Bildbeställningar  

För beställningar av bilder som inte finns tillgängliga för fri 

nedladdning gäller följande priser: 

- Existerande bilder: 500 kr exkl. moms per bild 

- Nyfotograferingar: 2 000 kr exkl. moms per bild 

http://www.alvin-portal.org/
https://uu.mediaflowportal.com/press/search/?Gustavianum
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Vid beställning av bilder behöver Gustavianum följande uppgifter 

för fakturering: 

- Namn person/företag 

- Personnummer/org.nr 

- Fakturaadress och ev. ref. 

För bilder från de historiska samlingarna ( klassisk arkeologi, 

egyptologi, nordisk arkeologi, historia, vetenskapshistoria och 

anatomiska samlingen.): Historiccollections@gustavianum.uu.se 

För bilder från konstsamlingarna (måleri, teckningar, skulpturer, 

konstskåpet etc.): artcollections@gustavianum.uu.se 

För bilder från myntkabinettet (mynt, medaljonger, sedlar, etc.): 

coincabinet@gustavianum.uu.se’ 

För övriga bilder: museum@gustavianum.uu.se 

Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum ska alltid nämnas vid 

publicering samt där så angives även fotografens namn. 

Publicerade bilder får beskäras men inte manipuleras.  

 

Pliktexemplar av publikationer 

För bild som publiceras ska ett exemplar av den färdiga 

publikationen skickas till Gustavianum, Uppsala 

universitetsmuseum. 

 

Egen fotografering av föremål i museets arkiv och magasin 

I vissa sammanhang kan externa forskare, i samråd med museets 

antikvarier, ges tillstånd att själva fotografera föremål i museets arkiv 

och magasin. Dessa bilder kan avgiftsfritt användas för publikationer 

av forskaren. En förutsättning är dock att bilderna och 

bildrättigheterna samtidigt överlåts till Gustavianum, Uppsala 

universitetsmuseum. 

 

Fotografering och filmning i museibyggnaden 

Fotografering och filmning är tillåten för icke-kommersiellt och 

privat bruk, så länge det inte stör andra besökare eller utgör en fara 

mailto:Historiccollections@gustavianum.uu.se
mailto:artcollections@gustavianum.uu.se
mailto:coincabinet@gustavianum.uu.se
mailto:museum@gustavianum.uu.se
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för utställda föremål. OBS! Stativ, blixt och extra lampor är inte 

tillåtet!  

Fotografering eller filmning i utställningar med inlånade föremål är 

dock inte tillåten. 

Fotografering eller filmning av besökare, liksom filmning och 

ljudupptagning av guidade turer i museet är inte tillåten. 

Notera att föremål i museets utställningar kan vara skyddade av 

upphovsrätt. Det åligger besökare som fotograferar föremål att ta 

fullt ansvar för att museets regler liksom regler för copyright eller 

andra juridiska restriktioner efterföljs. 

 

Fotografering och filmning i Linnés Hammarby 

Fotografering och filmning i Linnés Hammarby är inte tillåten. 

 

 

 


