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Förvärvspolicy 

Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum, förvaltar samlingar av 

mynt, konst, arkeologiskt material, vetenskapshistoriska föremål, 

med mera. 

Myntkabinettets samlingar omfattar mynt, sedlar och övriga 

betalningsmedel, samt medaljer. Särskilt betydelsefulla är 

samlingarna av äldre svenska mynt och medaljer, vikingatida och 

tidiga europeiska mynt. 

Gustavianums historiska samlingar omfattar: klassisk arkeologi och 

egyptologi med föremål från till exempel Grekland, Italien och 

Egypten; nordisk arkeologi med föremål från bland annat 

utgrävningar i området kring Uppsala; historia och vetenskapshistoria 

med föremål av universitetshistoriskt och vetenskapshistoriskt 

intresse; samt anatomiska samlingen med föremål från f.d. 

anatomiska institutionen som bland annat består av mänskliga 

kvarlevor (se riktlinjer för hantering av mänskliga kvarlevor vid 

Uppsala universitets museer 2021).  

Konstsamlingen är en av Sveriges största vad gäller tidigmodern 

konst och innehåller en rad betydande svenska och europeiska verk, 

liksom äldre svensk bildkonst med historisk, vetenskapshistorisk och 

universitetshistorisk anknytning. 
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Följande kriterier gäller för förvärv genom inköp samt genom gåvor 

och donationer: 

 Föremålet bedöms som särskilt representativt, intressant och/eller 

fyller en pedagogisk funktion för samlingarna. 

 Föremålet kompletterar de befintliga samlingarna. 

 Föremålet anses ha betydelse för Uppsala universitets historia, 

eller har en proveniens som knyter an till universitetet. 
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 Föremålet är av särskilt vetenskapshistoriskt eller allmänt 

historiskt intresse. 

  Samlingarna i nordisk arkeologi tar huvudsakligen emot föremål 

som fyndfördelats till museet av Riksantikvarieämbetet. 

 Föremålets proveniens ska kunna beläggas och styrkas i den 

utsträckning som bedöms relevant. 

 Föremålet ska ha införts i Sverige under förhållanden som inte 

strider mot Kulturmiljölagen (1988:950). 

 Föreligger misstanke om olaglig införsel i landet, eller andra 

oegentligheter, följer museet UNESCO:s riktlinjer för 

kulturarvsföremål. 

 Föremålet övertas av museet utan förbehåll eller villkor. 

 Endast den juridiska ägaren till ett föremål accepteras som 

donator av museet. 

 Ersättning utgår aldrig för gåvor och donationer. 

 Museet tar ej emot arkivalier, objekt eller bilder utan 

överenskommelse i förväg. 

 Beslut om vad som slutligen accederas i samlingarna fattas av 

museichefen. 

 Museet förbehåller sig rätten att tacka nej till föremål som ej 

bedöms vara relevanta för samlingarna. 


