
Stiftelsen Beredskapsmuseets remisssvar gällande EU-kommissionens 
förslag till ändringar i EU:s vapendirektiv 
 

Undertecknad är museichef på Beredskapsmuseet, 
www.beredskapsmuseet.com. I museets publika del visas Sveriges största 
utställning med hundratalet militära eldhandvapen brukade från 1863 fram 
till dags dato. En unik militärhistorisk utställning som visas tack vare 
omfattande säkerhetsåtgärder och ett bra samarbete med Polisen. 

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om nytt vapendirektiv för alla 
medlemsländer att, om det går igenom, rätta sig efter… För museets del är 
det särskilt en punkt i förslaget som väcker en viss oro hos undertecknad; 
Museer skall omfattas av direktivet! Det innebär, enligt förslaget, att 
”vapnen skall beslagtas och destrueras, även deaktiverade sådana”. Detta 
gäller såväl statliga som privata museer. Dock kan undantag beviljas, 
förutsatt att eldhandvapnen är deaktiverade, och att inga nya eldhandvapen 
längre anskaffas till museets samlingar. Enligt EU-kommissionen är 
museerna potentiella källor för vapen till terrorister… 

Det är för mig bekymmersamt att EU-kommissionen ser museernas 
vapeninnehav som en källa till framtida terrorattentat. Det finns, till dags 
dato, inte ett enda musealt eldhandvapen som brukats i en terrorhandling i 
Europa. Däremot finns det genom den organiserade brottsligheten illegala, 
insmugglade, eldhandvapen från det gamla öst, särskilt Balkan, i hela 
Europa – Dessa eldhandvapen har bevisligen brukats i terrordåd! Ett illegalt 
eldhandvapen är okontrollerat och livsfarligt! Ett legalt eldhandvapen på ett 
museum är kontrollerat och säkert! 

När ett eldhandvapen visas, under ytterst säkra former, som ett 
museiföremål i en publik utställning är vitala delar i vapnets mekanism m.m 
borttagna – Det utställda eldhandvapnet är därmed obrukbargjort. De vitala 
delarna förvaras under säkra former på annan plats. Eldhandvapnet är 
bevarat i sitt originalskick som ett unikt museiföremål. Detta inför framtiden, 
för forskningen, och för historien. Ett deaktiverat eldhandvapen förutsätter 
att det görs omfattande fysiska ingrepp – såsom svetsning, kapning m.m… 
Det har då blivit utställningsrekvisita – En järnklump... Eldhandvapnets 
historiska värde som ett värdefullt och unikt museiföremål är efter en dylik 
deaktivering lika med noll. Vill EU-kommissionen verkligen verka för att 
fördärva musealt unika eldhandvapen? Fördärva vår egen historia? 

Jag respekterar att det finns de som inte gillar eldhandvapen, och att det 

http://www.beredskapsmuseet.com/


finns vapenmotståndare – Jättebra! Det behövs! Jag är även den förste att 
skriva under på att alla eldhandvapen skall omfattas av mycket stränga 
lagar, förordningar, förvaringsbestämmelser m.m... Inga problem med det. 
MEN… Våra museer bevarar ett kulturarv! Eldhandvapen som 
museiföremål är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv, med våra 
museers ansvar att bevara för kommande generationer – Eldhandvapen 
kommer alltid att vara en del av vårt framtida kulturarv. Detta oavsett vad 
man personligen tycker om eldhandvapen så är de en del av vår historia; 
Då, nu, och i framtiden. Att fördärva ett kulturarv är att utsläta vår egen 
historia – Vad skall folk säga om oss om hundra år… 

Med detta remissvar vill jag även rikta ett förslag till Justitiedepartementet 
att framföra till EU-kommissionen; Tillsätt en arbetsgrupp med 
representanter för de militärhistoriska museerna inom EU som har 
omfattande vapeninnehav i sina museala samlingar. Ge arbetsgruppen i 
uppgift att ta fram ett gemensamt förslag till särskilt EU-direktiv gällande de 
militärhistoriska museernas vapeninnehav avseende säkerhet, registrering, 
samling, publik visning, certifiering m.m... Självfallet ställer sig 
undertecknad beredd till att ingå i en dylik arbetsgrupp. 

Med förhoppning om att EU-kommissionens förslag omarbetas med hänsyn 
tagen till museernas bevarande av eldhandvapen, och att EU-
kommissionen tar mitt förslag i beaktande. 
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