Policy för bildbeställningar, fotografering och filmning i Museum Gustavianum
Museum Gustavianum förfogar över fantastiska samlingar som genom århundradena förvärvats till
Uppsala universitet. Museets ambition är att göra fotografier och ingående beskrivningar av de
föremål som finns i samlingarna tillgängliga och avgiftsfria. Detta sker genom databasen Alvin
(www.alvin-portal.org.), där alla befintliga bilder är nedladdningsbara och fria att kostnadsfritt
använda för såväl vetenskapliga som kommersiella ändamål.
Museum Gustavianums samlingar är emellertid mycket omfattande och databasen Alvin är av den
anledningen ännu inte komplett och fylls efterhand på med nya föremål ur museets samlingar. För
bildbeställningar av föremål som ännu inte finns tillgängliga i Alvin är det nödvändigt att ta ut en
hanteringsavgift – se nedan.
Beställda nyfotograferingar innebär att nya bilder kan läggas ut i databasen Alvin. Varje beställning
bidrar därmed till att digitaliseringen och tillgängliggörandet av Museum Gustavianums samlingar
kan fortsätta att utvecklas.

Fotografering och bildbeställningar
För beställningar av bilder som inte finns tillgängliga för nedladdning i databasen Alvin gäller för
Museum Gustavianum* följande priser:
– Administrativ avgift för varje bildbeställning: 300 kr exkl. moms.
– Publiceringsavgift vid kommersiellt bruk: 500 kr exkl. moms/per bild (för akademisk publikation
utgår ingen publiceringsavgift).
– Nyfotografering: 1,000 kr exkl. moms per bild.
[*För Mynkabinettets samlingar gäller särskilda regler: ingen avgift tas ut för nyfotograferingar (upp
till 10 fotografier) för enklare fotografier tagna med befintlig standardutrustning.]

Pliktexemplar av publikationer
För bild som publiceras ska ett exemplar av den färdiga publikationen skickas till Museum
Gustavianum.

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 Museum Gustavianum.

Fotografering och filmning i Museum Gustavianum
Fotografering och filmning (utan blixt, utan stativ och utan lampor) är tillåten i Museum Gustavianum
för icke-kommersiellt och privat bruk, så länge det inte stör andra besökare eller utgör en fara för
utställda föremål. 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
Museum Gustavianum är inte tillåten.
Notera att föremål i museets samlingar kan vara skyddade av upphovsrätt. Det åligger besökare som
fotograferar föremål i Museum Gustavianum att ta fullt ansvar för att museets regler liksom regler
för copyright eller andra juridiska restriktioner efterföljs.
Vid behov av högupplösta bilder för publicering kan sådana beställas mot en avgift genom Museum
Gustavianum (se ovan) eller avgiftsfritt laddas ner från museets databas Alvin (www.alvin-portal.org.)
– om de finns tillgängliga där.
Fotografering och filmning i Museum Gustavianums butik är inte tillåten.

Fotografering och filmning i Linnés Hammarby
Fotografering och filmning i Linnés Hammarby är inte tillåten.

