
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR 

1. Kostnader 
För lån ur Nordiska museets samlingar inom Sverige är lånekostnaden 1 500 SEK per objekt 
och för internationella lån 5 500 SEK per objekt. Låntagaren står för samtliga kostnader som 
rör transporter i båda riktningarna. Packning och emballage samt särskilt omfattande 
konservering kan leda till extra kostnader. Om objekten inte återlämnas inom avtalad tid 
skickas en påminnelseavgift per lån och påminnelsetillfälle. För lån inom Sverige är avgiften 
1 500 SEK och för internationella lån 2 500 SEK. 

Om kurir krävs tillkommer kostnader för resa, övernattning och traktamente. Vid lån utanför 
Sverige ska övernattningen vara minst två nätter och vid lån utanför Europa minst tre nätter. 
Logi ska vara bokad och betald i förväg av låntagaren. Eventuella utlägg för kollektivtrafik och 
liknande faktureras i efterhand av Nordiska museet. 

2. Försäkringar 
Objekten ska hållas försäkrade av låntagaren till det försäkringsvärde som Nordiska museet 
anger. Försäkringen ska omfatta hela låneperioden inkl. transporter av objekten i båda 
riktningar mellan Nordiska museet och låntagaren, dvs. ”från spik till spik”. Låntagaren hålls 
ersättningsskyldig vid eventuell skada eller förlust. Kopia på försäkringsbeviset ska sändas till 
Nordiska museet i god tid innan utlämningen av lånet. 

3. Transport 
Transporten utförs av speditör, godkänd av museet, med dokumenterad erfarenhet av 
hantering av konst och kulturgods. Följande transportörer är godkända av Nordiska museet: 
MTAB, Nationalmusei Transportavdelning, TransArt. Om låntagaren vill använda en annan 
transportör ska det godkännas av Nordiska museets låneansvarig. Låntagaren bokar 
transport, tidpunkt för transport och kurirresa enligt överenskommelse med museet minst en 
månad före vernissagedatum vid lån inom Sverige och minst två månader före 
vernissagedatum vid lån utanför Sverige. 

4. Tillståndsrapport 
Objekten ska avsynas mot medföljande tillståndsrapport vid uppackning och vid 
nedpackning. Om skada upptäcks som inte överensstämmer med rapporten ska museet 
omedelbart meddelas. När kurir krävs avsynar kuriren objekten tillsammans med låntagaren.  
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5. Objektens hantering, placering och säkerhet 
Objekten ska hanteras, förvaras samt placeras på betryggande sätt så att de inte löper risk att 
utsättas för stöld, åverkan eller annan skada. Om något av detta inträffar under låneperioden 
ska museet omedelbart meddelas. Om tveksamhet uppstår beträffande objektens hantering, 
förvaring eller placering ska museet meddelas. Vård- eller konserveringsåtgärder får endast 
ske med Nordiska museets medgivande. 

Objekten får endast användas i det sammanhang som angivits i låneansökan. Under 
utställningsperioden ska objekten placeras i låsta montrar. Ramade objekt ska hängas med 
säkerhetsanordningar. Objekten får inte utsättas för direkt solljus, UV-ljus eller starkt 
konstljus. Belysning som alstrar värme ska vara förlagd till montrarnas utsida. 
Utställningslokalerna ska vara bevakade. 

För vissa objekt kan specificerade krav förekomma beträffande montersäkerhet, begränsad 
utställningstid, klimatstyrning, klimatregistrering etc. Detta ska då vara inskrivet under 
låneavtalets särskilda villkor.  

6. Angivande av Nordiska museets namn 
Nordiska museets namn ska anges i anslutning till lånade objekt i utställning, i katalog, på 
webben eller andra av låntagaren utgivna publikationer där objekten presenteras. 

7. Fotografering, filmning och videoupptagning 
Fotografering, filmning och videoupptagning är tillåten för dokumentation av utställningen 
och för pressbevakning av densamma. För andra ändamål inkl. pressbild av enskilt objekt 
krävs särskilt tillstånd av Nordiska museets arkiv, bild@nordiskamuseet.se.  

8. Förlängning av lån 
Önskar låntagaren förlänga lånet ska ansökan om detta inkomma minst fyra månader före 
låneperiodens slut. Vid en förlängning bedöms lånet på nytt och Nordiska museet besiktigar 
klimat, säkerhet och objektens tillstånd. Om det innebär en besiktningsresa ska låntagaren 
stå för eventuella kostnader som kan uppkomma i samband med detta. 

9. Återlämnande och avslut 
Låntagaren svarar för att lånade objekt utan dröjsmål efter utlåneperiodens slut återlämnas. 
Senast en månad innan låneperiodens slut ska låntagaren och museet kommit överens om 
återtransport. Om något av de utlånade objekten inte ställs ut ska Nordiska museet 
omgående meddelas. 

Efter utställningens slut önskar Nordiska museet få ta del av publikationer som rör 
utställningen för dokumentationssyfte samt statistik över besökare. 

10. Återtagande 
Nordiska museet har rätt att återta utlånade objekt om låntagaren inte uppfyller 
ovanstående villkor, på låntagarens bekostnad. 
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