Låneförfrågan
Flygvapenmuseum lånar ut föremål till museer, Försvarsmakten, myndigheter, företag och
ideella föreningar som värnar/berättar Flygvapnets historia. Utlån sker både inom Sverige
och till andra länder. Privatpersoner kan inte låna Flygvapenmuseums föremål. Alla
förfrågningar behandlas på ett lånemöte som museets samlingsenhet håller sex gånger per
år. Denna blankett används som underlag när lånet diskuteras. Alla lån diarieförs och varje
låneansökan får ett diarienummer.
Flygvapenmuseum är ett statligt museum med statliga riktlinjer och lagverk att följa. Med det
ställs vissa krav på låntagaren som bestäms mellan Flygvapenmuseum/låntagare. Följs inte
dessa eller föremålen som lånats skadas, kommer lånet att upphävas.
Vad finns i samlingarna?
För att se vad som finns i samlingarna, kan du söka på Digitalt museum
(www.digitaltmuseum.se). Där kan du se foton och läsa detaljerad information om en del av
Flygvapenmuseums föremålssamlingar. Du kan också kontakta museet och ställa frågor
kring föremål och föremålslån.

Låntagare
Organisationens namn
Kontaktperson
Telefon
E-post
Adress

Efterfrågade föremål
Föremål
Specificera vilka föremål ni är intresserad av.
Text

Syfte med lånet
Specificera i vilket sammanhang föremålet skall visas, exempelvis vilket typ av utställning.
Det är inte tillåtet att låna vidare Flygvapenmuseums föremål till annan låntagare.
Text

Carl Cederströms gata 2
586 63 Linköping
+46 (0)13-495 97 00
info@flygvapenmuseum.se
www.flygvapenmuseum.se

Önskad lånetid
Flygvapenmuseum har en lånetid på max tre år. Efter detta kan lånetiden förlängas.
Lånetiden för enskilda föremål kan variera beroende på bland annat föremålstyp och
kondition.
Text

Hur skall föremålet visas? (Klimat, ljus, placering etc.)
Flygvapenmuseum ställer krav på att lokalerna där föremålet ställs ut exempelvis har ett
bra klimat och att föremålet är skyddat från brand och skadegörelse. Olika krav kan
komma att ställas för olika föremålstyper.
Text

Tidplan
Beskriv när ni önskar ha föremålet tillhanda samt beräknade datum för exempelvis
transport och montering.
Text

Denna blankett skickas senast tre månader före ni vill låna föremålet.
Förfrågan skickas som e-post eller brev till:
Marie Andersson, intendent och ansvarig för handläggning av lån.
E-post: marie.andersson@flygvapenmuseum.se
Flygvapenmuseum
Carl Cederströms gata 2
586 63 Linköping

Carl Cederströms gata 2
586 63 Linköping
+46 (0)13-495 97 00
info@flygvapenmuseum.se
www.flygvapenmuseum.se

