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DONATIONER OCH FÖRVÄRV 
 

 

Om föremålssamlingen 
 

Alla föremål på Brigadmuseum eller i museets förråd ägs antingen av 

ägarföreningen FSIV1 eller SFHM2. Insamlingsarbetet ska alltid ske med hänsyn 

till befintliga resurser för vård, bevarande och dokumentation.  

 

 

Så går en donationsprocess till 
Du som vill donera något till Brigadmuseum skickar ett mail till 

info@brigadmuseum.se eller ett brev till:  

Brigadmuseum AB 

Sandbäcksgatan 31 

653 40 Karlstad.  

 

I mailet eller brevet beskriver du föremålet så gott du kan, vi är nyfikna på 

följande: 

 Föremålets ålder 

 Var föremålet kommer ifrån 

 Vem som ägt föremålet 

 Eventuella anekdoter kring föremålet 

 

INGA FÖREMÅL TAS EMOT I RECEPTIONEN. FSIV ELLER BRIGADMUSEUM TAR 

INTE EMOT DONATIONER I FORM AV LICENSPLIKTIGA SKJUTVAPEN. 

 

 

Efter inkommet donationsförslag tar museichef och ordförande för FSIV i 

samverkan beslut om museet har möjlighet att ta emot donationen. Donatorn 

meddelas därefter om beslutet kring föremålet via mail eller telefon. Vid 

inlämning får donatorn skriva under ett gåvobrev.  

 

På nästa sida kan du se hur vi tar ställning till föremålet och på vilka grunder vi 

tar emot nya föremål. 

                                                 
1
 FSIV står för Föreningen Sveriges Infanteribrigadmuseum i Värmland. 

2
 SFHM står för Sveriges Försvarshistoriska museer. 
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Föremålet har ett historiskt värde, är värdefullt eller besitter unik proviniens. 

JA 

Vi har många exemplar av 
liknande föremål i våra 

samlingar 

JA 

Vi har tyvärr inte 
möjlighet att ta emot 

föremålet. 

NEJ 

Föremålet stämmer 
in på någon av 

följande kriterier: 

Föremålet är från kalla kriget-perioden, d.v.s.  
1946-1989. 

Föremålet berättar en viktig del  
av brigadernas historia. 

Föremål av försvarshistorisk/militärhistorisk 
karaktär som har använts av många 

människor, under lång tid och på många 
platser 

Föremål som särskilt lämpar sig för att nå ut till 
besökarna av Brigadmuseums utställningar och 

förmedla spännande, starka och intresseväckande 
berättelser kring krig, fred och försvar  

Föremålet har koppling till militärhistoriskt 
betydande personer  

Föremålet balanserar upp de befintliga samlingarnas 
skevhet/svagheter och belyser marginaliserade 

grupper inom militärhistorien.  

NEJ 

Vi har tyvärr inte 
möjlighet att ta emot 

föremålet. 

Vi tar gärna emot föremålet. 


