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Remiss av EU-kommissionens förslag till ändringar i EU:s 

vapendirektiv 

Sammanfattning 

Statens maritima museer (SMM) anser, i likhet med direktivet, att det är viktigt med 

strikta lagar kring vapenhantering och vapeninnehav. Direktivet är dock så omfattande 

att det kan försvåra för bl.a. museer med militärhistorisk inriktning att bevara och visa 

kulturarvet, vilket ju även inkluderar militära vapen. 

SMM menar att det behövs ett förtydligande i direktivet rörande museala vapen och att 

undantag bör göras för de vapen som ingår i statliga museers samlingar.  

SMM och Statens försvarshistoriska museer lyder under Försvarsmaktens vapenlagar och 

bör därför vara undantagna från direktivet.  

Generella synpunkter 

SMM vill framhålla att den viktigaste anledningen till att museer samlar och bevarar 

vapen är att dessa vittnar om den militärhistoriska utvecklingen från tidigare epoker fram 

till idag. Centralt för förståelsen av den historiska utvecklingen är att vapen sparas i så 

orört skick som möjligt för att bevara kunskapen om dem för framtida generationer. 

Samlingarna kan sägas vara arkiv för forskning och utbildning. Att göra dem permanent 

obrukbara enligt Article 1 paragraf 1i vore att för all framtid förstöra det kulturella arvet.    

Synpunkter på förslaget   

Skäl 4. SMM uppfattar det som något oklart vad som avses med ”Bodies concerned with 

the cultural and historical aspects of weapons and recognised as such by the Member 

State”. Avser detta enbart statliga museer, länsmuseer och kommunala museer eller även 

föreningar och privata museer som samlar och visar vapen i kategori A? Vidare anser 

SMM att det är otydligt vad som avses med vapen i detta sammanhang. SMM har militära 

vapen som stammar från medeltid till 1900-tal och det är oklart om samma regler gäller 

för alla kategorier av vapen, oavsett ålder.  
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Skäl 5. SMM bedömer att det skulle behövas ett förtydligande om museer, som 

insamlande organisationer, också omfattas av begreppet ”collectors”.  

Skäl 8. SMM menar att det finns ett behov av ytterligare förtydliganden huruvida det 

föreslagna nationella vapenregistret ska omfatta alla museivapen oavsett ålder i samtliga 

museers samlingar. 

Skäl 10. SMM är av åsikten att då statliga museer inte handlar med vapen på den öppna 

marknaden bör de heller inte omfattas av direktivet. Museala märkningar kan göras 

permanenta genom t.ex. ingravering. Annars bör modernare vapens unika delnummer 

användas i beskrivning och igenkännande av vapen och vapendelar.  

Artikel 2, paragraf 2. SMM gör bedömningen att ett förtydligande behövs gällande 

huruvida statliga museer ingår i kategorin ”public authorities”. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av stf överintendent Stefan Lundblad efter föredragning 

av avdelningschef Ingrid Hall Roth. I den slutliga handläggningen har även enhetschef 

Siglind Budahl Dunge och intendent Johan Löfgren deltagit. 
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