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Policy för utlån 
Ett tillgängligt kulturarv är ett angeläget kulturarv. Genom utlån skapas 

samarbeten och nätverk med andra institutioner vilket bidrar till att skapa ny 

kunskap och sprida information om det försvarshistoriska kulturarvet. Statens 

försvarshistoriska museer (SFHM) verkar för att objekt i de samlingar som 

anförtrotts myndigheten genom utlån ska bli mer tillgängliga för, ge en bättre 

upplevelse åt och öka engagemanget från allmänheten så att kulturen kommer fler 

till del i hela landet. 

 

Utlån sker både ur SFHM:s permanenta samlingar samt stödsamlingar. 

Permanenta samlingar: objekt med högt bevarandevärde som ställer särskilda krav 

på hantering och förvaring. Permanenta samlingar får visas i utställningar samt 

under särskilda förutsättningar brukas för att vidmakthålla ett immateriellt 

kulturarv.  

Stödsamlingar: objekt som kan brukas. Objekten kan användas för uppvisning, 

vilket exempelvis innebär att fordon kan köras och uniformer bäras, i 

utställningssyfte samt för att vidmakthålla ett immateriellt kulturarv. Hur objekten 

får brukas regleras i låneavtal. 

 

Utlån sker med utgångspunkt från SFHM:s uppdrag enligt förordning (2007:1178) 

med instruktion för Statens försvarshistoriska museer, museilagen (2017:563) och 

annan tillämplig lagstiftning, SFHM:s Färdplan 2022, samt följer Spectrum och 

ICOMs etiska riktlinjer. Till policyn hör beslutade riktlinjer. 

 

• SFHM lånar ut objekt till museer eller andra institutioner och 

organisationer vars verksamhet är relevant för SFHM:s 

uppdrag/ansvarsområde. SFHM lånar inte ut objekt till privatpersoner. 

• SFHM ger företräde till utlån av objekt som tillgängliggörs på offentlig eller 

annan välbesökt plats, exempelvis utställningar och 

uppvisningsverksamhet. Utlån i utsmyckningssyfte beviljas endast i 

undantagsfall och då i första hand från stödsamlingar.  

• SFHM bedömer utlån utifrån flera olika bedömningsfaktorer som syfte 

med lånet, säkerhet och klimat. Även objektets tillgänglighet, skick och 

kulturhistoriska värde ligger till grund för bedömningen.  
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• SFHM fastställer villkor för utlån i låneavtal. Låntagaren förbinder sig att 

följa villkoren. 

• SFHM:s utlån är tidsbegränsade med en maximal lånetid på fem år. Ett 

utlån kan efter ny bedömning förnyas. 

• SFHM tar som regel ut avgift för utlån ur permanenta samlingar och 

stödsamlingar.  

• Undantag från denna policy får beslutas av SFHM:s överintendent. 

 

Beslut om utlån av objekt från myndighetens permanenta samlingar fattas av 

respektive museichef. Beslut om utlån av objekt i stödsamlingar kan delegeras. 

Beslut om utlån av objekt utanför EU fattas alltid av myndighetens överintendent. 

  


