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Svenska golfmuseets samlingar består av föremål, böcker och arkivalier med
anknytning till sporten golf.. Målet för museets innehav av samlingar är att trygga tillgången till
föremål och handlingar som kan beskriva golfsportens historia, utveckling och roll i samhället.
Samlingarnas omfattning är beroende av tillgång och av de ekonomiska och personella
förutsättningarna att tryggt förvara, förteckna och tillgängliggöra samlingarna. Museets ekonomiska
bas nödvändiggör en värdering och prioritering av att samlingarna begränsas till det som väsentligt
beskriver olika historiska utvecklingssteg.
Föremålssamlingen.
Samlingen skall bestå av följande klasser av objekt:
a) Golfspelarens personliga utrustning (klubbor, bollar, kläder, hjälpmedel mm)
b) Exempel på utrustning som använts för att möjliggöra golfspel (fysiskt hanterbara objekt från
banskötsel och som är exempel på golfanläggningars särprägel).
c) Föremål som använts under golfens tidiga skede och som är av hantverksmässig karaktär (exempel
utrustning för att tillverka golfbollar).

Boksamlingen
Boksamlingen skall bestå av litteratur som på svenska eller engelska beskriver golfens utveckling från
historisk tid i Sverige och internationellt. Exempel på viktiga ämnen är: Svenska golfklubbars
jubileumsskrifter, beskrivning av historiska skeenden, golfens profiler, de stora tävlingarna,
banarkitektur, SGS års- och småskrifter etc.

Tidskrifter
I samlingarna skall finnas de tidskrifter som varit den dominerande källan för information om svensk
golf under olika tidsepoker.

Arkivalier
Grunden för den arkivaliesamling som finns på Svenska Golfmuseet är de handlingar som överlåtits
från Svenska Golfförbundet. De arkivalier som bör finnas är:
a) Centrala mål- och styrdokument från SGF.
b) Fotografier från framför allt golfens barndom i Sverige.
c) Handlingar som beskriver svensk golfs stora tävlingar.
d) Handlingar om banarkitektur och banbyggnad.
e) Insamlade handlingar om svenska golfklubbar.
f) Svensk golfs klipparkiv.
g) Avhandlingar och uppsatser från akademin.

Donationer
Innan en gåva till museet accepteras skall relevansen prövas mot beskrivningen av museets mål för
sina samlingar. Stor betydelse skall också fästas vid om den sk. proviniensen (när, var och hur har
objektet använts finns beskriven), dvs. fakta om när, var, hur och av vem har objektet använts.
Vid mottagningen av en donation skall en donationshandling upprättas som signeras av museet och
donatorn. I handlingen skall beskrivas vilket ansvar museet åtar sig. I normalfallet skall museet
förbehålla sig rätten att gallra ut föremålet från samlingen om flera liknande och bättre föremål finns
i eller tillförs samlingen. Om museet väljer en sådan åtgärd skall återlämning alltid erbjudas till
donatorn eller dennes efterlevande.
Om ett objekt har stort ekonomiskt eller historiskt värde kan museet utfästa sig att inte avyttra
objektet såvida inte hela verksamheten avvecklas.

