Farliga föremål
Ett projekt om föremål med farligt innehåll i samlingarna vid
Armémuseum och Flygvapenmuseum 2018 – 2019
Statens försvarshistoriska museer
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Omslagsbild: Martin Markelius och Hanna Berndalen bär en tysk 28 cm Nebelwerferraket m/1941. Foto: Armémuseum.
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Planeringen inför projekt Farliga föremål
satte igång i slutet av år 2017. Det blev
högprioriterat med anledning av en
allvarlig arbetsplatsolycka vid Kuusakoskis
återvinningsanläggning i Gävle hamn
den 28 september samma år. Företaget
hade anlitats av Försvarsmakten för att
destruera vapenmateriel som förvaltas av
Armémuseum (AM) och i samband med
destruktion skadades en person allvarligt
i samband med en explosion. Det kunde
inte uteslutas att föremålet härrörde från
Armémuseum och i samband med olyckan
väcktes en rad frågor:

OM en följd av tidigare incidenter
initierade Statens försvarshistoriska
museer (SFHM) 2017 ett arbete med syfte
att säkra arbetsmiljö och kontroll över
samlingarna. Det saknades kunskap om
omfattningen av explosiva och farliga
ämnen i SFHM:s samlingar, men också
om tillämpliga regelverk inom området.
Myndighetens samlingsområde medför
betydande risker för arbetsmiljö, tredje
man, samlingar och byggnader där bland
annat brandfarlig och explosiv krigsmateriel
ingår. År 2008 och åren därefter överfördes
mycket stora kvantiteter av krigs- och
överskottsmateriel, samt museisamlingar
från förbandsmuseer runt om i landet, till
SFHM. Detta skedde i samband med
neddragningar inom Försvarsmaktens (FM)
verksamhet, då det beslutades att FM skulle
upphöra med att driva museiverksamheter.

- Vilka rutiner har myndigheten
vid hantering av potentiellt farliga föremål?
- Finns det explosiva ämnen kvar i våra
museisamlingar?
Statens försvarshistoriska museers
myndighetschef, överintendent Magnus
Hagberg, initierade strax därpå projektet
Farliga föremål i syfte att undersöka
huruvida samlingarna vid såväl
Armémuseum som Flygvapenmuseum
innehöll ytterligare explosiva och farliga
ämnen. Arbetet har genomförts av en
projektgrupp vid respektive museum, vilka
även har samverkat i gemensamma möten,
samtal och studiebesök. Projektgrupperna
har bestått av medarbetare från
Armémuseum, Flygvapenmuseum och
Staben för utveckling och stöd (Staben)
vilka alla ingår i myndigheten Statens
försvarshistoriska museer.

De rutiner som iakttogs i samband med de
stora materielöverföringarna var otydliga,
vilket resulterade i att det som idag klassas
som farliga objekt fördes in i samlingarna.
SFHM:s incidentrapporter visade exempelvis
att explosiva ämnen upptäcktes i mars 2017
i samband med att gallrade föremål skulle
destrueras på Flygvapenmuseum (FVM).
Åtta robotar som tidigare överförts från
FM misstänktes ha intakta krutmotorer.
Experthjälp tillkallades och det visade sig
att över 500 kg krut hade hanterats som
ofarligt. Genom dessa incidenter konstaterade ledningsgruppen att en omfattande
kartläggning och riskbedömning av alla
SFHM:s samlingar behövde genomföras
för att säkerställa arbetsmiljön och säkerhet
gentemot tredje man.

Projektets huvudfokus har varit att spåra
upp farliga föremål i respektive museums
samlingar. Vid förekomst har föremålen
åtgärdats genom att göra dem säkra, vilket
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inneburit att en del föremål har åtgärdas
så till vida att det farliga innehållet tagits
bort. I de fall då detta inte varit möjligt har
föremålen istället gallrats och destruerats
i enlighet med 6 § förordning (2017:564)
om statliga museers förfogande över
museiföremål.

Ett varmt tack även till Armémuseums
konservatorer Jeroen van Halder och
Johanna Nilsson som tömt föremål
på diverse ohälsosamma ämnen och
kontrollerat tygkarduser i hundratal i jakt på
rester av krut i laddningar. Lika värdefulla
var de många arbetstimmar som
myndighetsarkivarien Rauno Vaara ägnade
åt att hitta och skanna reversaler för att
klargöra hur föremålen hanterades då de en
gång förvärvades, mer om det längre fram.
Flygvapenmuseum tog i uppstarten av
projektet hjälp av kollegor på andra museer
och myndigheter, och vill ge ett särskilt tack
till följande:

En viss del av arbetet med kontroll, tömning och borttagning av farliga delar har
genomförts i samverkan med Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum (Swedec) lokaliserad i Eksjö. En del
av Swedecs arbete består av stöd till civila
myndigheter vid åtgärder rörande icke
exploderad ammunition. Samarbetet som
SFHM haft med Swedec, under ledning av
major Gary Campbell, har fungerat mycket
väl. Bemötandet från Swedec har i högsta
grad varit positivt, och samverkan med
SFHM har enligt uppgift varit givande även
för deras organisation. Projektet hade inte
varit möjligt att genomföra utan stöd från
Swedec gällande ammunitionsröjningen vid
Armémuseum och Flygvapenmuseum.

Thomas Gütebier, Föremålskonservator
Medicinhistoriska museet – gällande
radioaktivitet och risken med damm i
museisamlingar.
Karin Björling Olausson, Chefkonservator
Nordiska museet – gällande den inventering
Nordiska museet utfört i sina samlingar för
att undersöka riskerna. Karin delade med sig
av hur de arbetat och vilken sorts föremål de
stött på.

Hjärtligt tack även till FOI i Umeå för de
värdefulla analyserna av föremål från
Armémuseum.

Per Leandersson, Toxikolog – för information
kring arbets- och miljömedicin
Maria Dalin – information från
Arbetsmiljöverket.

Även de specialanpassade verktyg som Nils
Walberg vid Meteorologiska institutionen
(MISU) på Stockholms universitet tillverkade
visade sig oumbärliga. Verktygen var en
förutsättning för att kunna öppna framför
allt granater vid kontroller av innehållet.

Flygvapenmuseums Vänmuseer – tack för
tålamod och trevligt bemötande i samband
med inventeringar.
Probaco – för väl utförda saneringsarbeten.
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En gemensam styrgrupp har följt arbetet
vid museerna i Linköping och Stockholm
allt sedan projektstarten. Styrgruppen
har bestått av chefen för Armémuseum,
chefen för Flygvapenmuseum och
chefen för enheten Fakta och föremål på
Armémuseum. Styrgruppsmöten hölls cirka
en gång per månad då projektledarna vid
Armémuseum respektive Flygvapenmuseum
rapporterade vad som hänt i projektet
sedan sist och vilka utmaningar som legat
framför dem. Projektledaren i Stockholm
skrev sammanlagt 14 lägesrapporter under
projektets gång som mer utförligt visade
hur projektarbetet utvecklades med såväl
framsteg som bakslag. Rapporterna delgavs
överintendenten och styrgruppen.

krävts en stor dos påhittighet, koncentration
och skicklighet för att kunna genomföra
arbetet – förmågor som varit djupt rotade
hos var och en i projektet.
Andreas Ohlsson, projektledare
Armémuseum
Torsten Nilsson, projektledare
Flygvapenmuseum
December 2019

I den här projektrapporten kommer
Flygvapenmuseums och Armémuseums
arbeten att kunna följas i detalj med hjälp
av vår egen skriftliga dokumentation och
med fotografier. Rapporten består av två
delar – en från Armémuseums och den
andra från Flygvapenmuseums arbete med
Farliga föremål. Från myndigheten önskar
vi att fler ska kunna ta del av och ha nytta
av dokumentationen om arbetet – såväl
utanför som inom vårt eget museinätverk.
Projekt har inte omfattat riskbedömningar
eller inventeringar av SFHM:s
distansmagasin i Kristianstad, Halmstad
och Lagnö.
Avslutningsvis vill projektledarna tacka
projektgrupperna vid Armémuseum
och Flygvapenmuseum för den enorma
kompetens och uthållighet som
medarbetarna i projektet visat under hela
den tid som Farliga föremål fortgått. Det har
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Gemensam uppstart vid
Armémuseum och Flygvapenmuseum
I mitten av februari 2018 hölls ett första
gemensamt möte på Flygvapenmuseum
med de olika projektgrupperna från AM
och FVM. Medarbetarna träffades och
la upp en strategi för det kommande
arbetet. Gemensamma synsätt och rutiner
diskuterades, även om det var tydligt
att förutsättningarna för att genomföra
projektet såg olika ut på de två museerna.
Flygvapenmuseum behövde systematiskt
gå igenom samtliga pallar i föremålsmagasinen rent fysiskt för att leta efter
föremål med farligt innehåll eftersom mycket
av föremålssamlingen inte var registrerad i
samlingsdatabasen Primus. Armémuseums
samlingar var till största delen registrerade
och arbetsgruppen fick istället lägga
desto mer tid på att identifiera och fysiskt
kontrollera vilka av de tusentals föremål som
verkligen innehöll något farligt.
Även gemensamma begrepp för att
registrera information om potentiellt farliga
föremål i Primus diskuterades. Det var
viktigt att båda museerna registrerade sina
resultat på samma sätt för att kunna få
jämförbara resultat mellan museerna. Kort
efter mötet presenterades ett gemensamt
förslag som gick ut på att föremålen som
skulle riskbedömas inom projektet delades
in i tre grupper; Ingen risk, Potentiell
risk och Hög risk. Resultatet fördes
sedan in i Primus under det för projektet
skapade fältet ”Administrativ händelse –
Riskbedömning”. Administrativ händelse
används för att dokumentera konditionsbedömningar, konserveringsåtgärder, olika
kommentarer med mera på ett specifikt
föremål. Förslaget godkändes av både
projektgrupperna och styrgruppen.

Olika förslag av fysisk märkning på föremål
med risk diskuterades också men i och med
att förutsättningarna var så olika på de två
museerna löstes detta på skilda sätt.
I det gemensamma projektet återkom
ständigt förhållandet till lagen (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
som syftar till att hindra, förebygga och
begränsa olyckor och skador på liv, hälsa,
miljö och egendom som kan uppkomma
genom brand eller explosion orsakad av
brandfarliga eller explosiva varor. LBE styr
både över föremål med ytterst begränsad
mängd krut såsom till exempel tändhattar
liksom modern ammunition och äldre
raketer vilka i det sistnämnda fallet kan
innehålla en större mängd krut. Det var i
sammanhanget ovidkommande hur lite eller
mycket explosivämne föremålen innehöll
i och med att allt begränsades och utgick
ifrån LBE och därmed skulle behandlas på
ett särskilt sätt. För att kunna sluta sig till
att samlingarna var säkra så skulle allt som
befunnits innehålla explosiver placeras på
en säker och för ändamålet avsedd plats
eller av hälso- och säkerhetskriterier gallras
ur samlingarna.
Säkerhetsaspekten diskuterades dagligen.
Att inte bara skriva rutiner för arbetet utan
också följa dem är alltid lättare sagt än gjort.
Ett tappat fokus för ett kort ögonblick kan
bli ödesdigert och därför påminde gruppens
medlemmar varandra om rutiner, ansvar
och utrustning. Att pausa för en kopp kaffe
på för- och eftermiddagen kan låta trivialt
men att för en kvart släppa arbetsfokus och
återhämta sig var en av aspekterna för att
kunna bibehålla arbetskapaciteten dagen ut.
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Under 2018 och 2019 hölls en tät kontakt
mellan de båda projektgrupperna om
projektets utveckling och vilka typer
av föremål vi identifierade med farligt
innehåll samt vilka åtgärder som vidtogs.
Riskbedömningsarbetet av samlingarna
på Flygvapenmuseum avslutades i teorin
i december 2018. I praktiken fortgår
arbetet i museets löpande verksamhet.
Från projektet finns mycket arbete kvar att
utföra i museets samlingsdatabas Primus,
där alla riskbedömningar dokumenteras
enligt den i projektet vedertagna modellen
“Administrativ händelse - Riskbedömning”
i databasen. Ett antal föremål, där den
farliga komponenten inte kunnat avlägsnas,
inväntar destruktion. Som ett resultat av
Farliga föremål-projektet riskinventeras nu
alla föremål som förvärvas, accederas och
skrivs in i databasen på Flygvapenmuseum.
Föremålen märks även upp med korrekt
riskbedömning.
Vid Armémuseum beräknades projektet till
en början avslutas redan i december 2018
men på grund av omfattningen förlängdes
projektet ytterligare nio månader.
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Utrustning
Personlig skyddsutrustning som
medarbetarna använde under projektets
gång:
• Arbetshandskar, puderfri nitril och
grövre nitrildoppade arbetshandskar.
• Skyddsglasögon då föremål med
misstänkt explosivt innehåll hanterades.
• Stålhätteskor som begränsar skador
om tunga föremål hamnar på fötterna.
Stina Hedvall, Matilda Källander och Linnea Holmberg
Wensby inför arbete i Flygvapenmuseums textilmagasin

• Skyddsmask vid särskilda
tillfällen såsom vid dammsugning.
På Flygvapenmuseum användes
andningsmask mer frekvent under
arbetet i samband med inventering i
pallar. Då föremålen inte var registrerade
kunde personalen inte identifiera
riskerna innan föremålen började
inventeras.
• Utöver detta installerades till projektet
nya ögonduschar och uppdaterade
första förbandslådor.

Haknyckel i bruk
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Prov tas av innehållet i handkulan

Dammsugning

Handgranater i motljus
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Farliga föremål vid Armémuseum
Historik om ammunitionsproblem
Armémuseum grundades år 1879. Under
museets 140-åriga historia har samlingen
byggts upp dels genom aktiv insamling men
även genom gåvor från Försvarsmakten,
institutioner, företag och privatpersoner.
Samlingen består bland annat av vapen,
uniformer, fanor, vagnar, fordon och
utrustning som har använts av svenska
armén från 1500-talet fram till idag.
Idag består samlingen av drygt
100 000 föremål och bland dem finns
även en hel del utländska föremål. Med
tanke på samlingens militära art och att
den till viss del består av bland annat
minor, ammunition och bomber var det
högst sannolikt att farliga ämnen kunde
finnas kvar i både föremålssamlingarna och
stödsamlingarna då projektet startades.
Stödsamlingarna omfattar objekt som inte
är inregistrerade i föremålssamlingarna och
rör sig exempelvis om rekvisita som används
i visningssammanhang eller till annat stöd i
museiverksamheten.
Problem med ammunition i samlingarna har
tidigare uppmärksammats på Armémuseum.
År 1956 upptäcktes att en utställd lichtkula
(brand- eller lysbomb) från 1700-talet var
skarp och med anledning av det inleddes
ett projekt liknande Farliga föremål.
Arbetet resulterade i att 220 föremål
av varierande ålder, från 1700-talet till
1950-talet, undersöktes av personal från
Försvarsmakten. Den äldre ammunitionen,
exempelvis lichtkulor och brandbomber,
visade sig vara problematisk att hantera då
information om dem saknades. De föremål
som efter undersökning visade sig vara
skarpa tömdes alternativt destruerades.
Flera föremål visade sig vara ofarliga och
kunde tillsammans med de föremål som

tömts på farligt innehåll skickas tillbaka till
Armémuseum. De åtgärder som gjordes
för att säkra föremålen noterades endast
sporadiskt i museets kataloger, något som
blev uppenbart och skapade problem i
samband med projekt Farliga föremål.
Projektgruppen blev tvungen att ytterligare
en gång kontrollera dessa föremål för
att säkerställa att de inte innehöll något
farligt ämne. Även efter insatsen på
1950-talet har skarp ammunition upptäckts
i samlingarna, exempelvis två stycken 6 cm
sprängvinggranater m/1918 som vardera
innehöll ca 4,5 kg trotyl (TNT). Sprängämnet
smältes ur granaterna av militär personal
varpå de återlämnades till Armémuseum.
Projektstart och beställning
Under januari och början av februari 2018
inleddes verksamheten vid Armémuseum
med att en projektgrupp bestående av fem
personer bildades.
Enligt projektbeställningen, som var
utgångspunkt för projektplanen, skulle
arbetet främst inriktas på att få god
kännedom om de delar av samlingen som
utgör farliga föremål vilka exempelvis kan
innehålla brandfarliga och explosiva ämnen.
En vidare åtgärdsplan och fastställande
av rutiner för hantering av farliga föremål
begärdes också fram.
Projektmedlemmar från
SFHM-Stockholm
Andreas Ohlsson, projektledare (AM)
Erik Walberg, expert
föremålshantering (Staben)
Hanna Berndalen, intendent (Staben)
Johanna Forsberg, intendent (AM)
Martin Markelius, intendent (AM)
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På Armémuseum prioriterades först
arbetet med att kontrollera föremålen i
utställningarna i Stora tyghuset.
I utställningslokalerna rör sig dagligen
många besökare som därmed kan komma
i kontakt med potentiellt farliga föremål.
De utställda objekten omfattar dessutom
potentiellt farliga föremål från flera olika
tidsperioder vilket medförde utmaningar
av olika slag. Parallellt med arbetet med
utställningarna påbörjades arbetet med
att dela in samlingen i olika kategorier. En
kategorivis indelning av de föremål som
skulle riskbedömas ansågs vara det mest
rationella sättet att genomföra uppgiften och
möjliggör nedbrytning av projektet i mindre
delar. En förutsättning för att kunna dela
in samlingen i avgränsade kategorier är att
den fanns registrerad i samlingsdatabasen
Primus. Totalt kom drygt 7300 föremål att
ingå i projektet.

laddat ansågs vara extremt liten baserat på
erfarenheter från tidigare undersökningar av
vapen och därför lämnades denna kategori
åt sidan.
Under projektets inledande del spelade
SFHM:s myndighetsarkivarie en viktig
roll i det att han sökte igenom arkivet för
att försöka hitta eventuell information
om föremålen som inte fanns registrerad
i Primus. De kvitton som skrevs av
Försvarsmakten i samband med att materiel
överlämnades till museet, så kallade
reversaler, togs fram och kom att visa sig
mycket användbara då de i många fall
innehöll uppgifter om huruvida ett potentiellt
farligt föremål var skarpt eller inte. Kvittona
skannades och lades in i Primus och
kopplades ihop med rätt föremål.
Samverkan med Swedec
Projektgruppen samverkade under arbetets
gång med Totalförsvarets ammunitions- och
minröjningscentrum (Swedec) i Eksjö. Stödet
från Swedec möjliggjordes formellt genom
Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens
stöd till civil verksamhet.

Exempel på kategorier som föremålen
delades in i är granater, minor, tändrör,
raketer, pansarskott, robotar, tändmedel,
handeldvapenammunition, flygbomber och
tryckkärl. I det initiala skedet beslutades
att avgränsa projektets omfattning. I
Armémuseums projekt lämnades därför
bekämpningsmedel såsom exempelvis lindan
och DDT åt sidan. Även asbest, drivmedel,
oljor och andra liknande ämnen uteslöts.
Andra föremålskategorier som också
valdes bort var batterier, ammunitionslådor,
magasin till handeldvapen, eventuellt
laddade vapen och radioaktiva föremål. I
samlingen finns många batterier men de
ansågs inte vara akuta att åtgärda. Inom
grupperna ammunitionslådor och magasin
gjordes ett antal stickprovskontroller för
att undersöka om de var tomma eller inte.
Samtliga kontrollerade föremål visade sig
vara tomma och därmed gjordes antagandet
att även övriga föremål i kategorin är tomma.
Risken att ett handeldvapen skulle vara

Ammunitionsröjningsledare från Swedec
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Högkvarteret hänvisade till Polismyndigheten
som är ansvarig för omhändertagning av
icke exploderad ammunition i civilsamhället.
När förfrågan ställdes till Polismyndigheten
begärde de i sin tur stöd av Försvarsmakten
på grund av resursbrist. Uppdraget med
röjning för SFHM:s räkning hamnade
slutligen hos Swedec.

kontrollerades i september 2018, bland
annat med hjälp av röntgenutrustning och
DropEx-test. DropEx var en liten väska för
fältbruk innehållande vätskor för dropptest
att detektera sprängämnen med. Därefter
genomfördes röjning/förstördes majoriteten
av de objekt som förvarats i kassunen.
Tjugotvå stycken registrerade föremål
och omkring 200 oregistrerade objekt
röjdes på Livgardets sprängplats. Förutom
ovanstående röjdes också ett amerikanskt
pansarskott av typen M72 LAW som
visade sig vara skarpt. Det hade skänkts till
museet från Högkvarteret men i och med
att vapentypen redan fanns i samlingen
lades det åt sidan. Vare sig personal på
Högkvarteret eller Armémuseum kände till
att raketgeväret var skarpt vilket visar att
riskmedvetenhet är viktig vid insamling av
denna typ av föremål.

Är det krut i tändröret?

Den första stora insatsen för Swedec
var att gå igenom föremål som sedan
1970-talets mitt förvarats i en kassun
bakom Stora tyghuset. I den hade museets
personal under årtionden placerat föremål
som misstänktes kunna vara potentiellt
farliga. I kassunen fanns förutom stora
mängder finkalibrig ammunition och ett
flertal krutprover i glasbehållare, ett par
vinggranater, sprängpatroner till sprängladdningar och en läckande rökfackla
m/1925 B. En mindre del av objekten var
registrerade i Primus och Armémuseum
hade också använt kassunen för att förvara
ammunition som lämnats till museet men
aldrig förvärvats till samlingen. Objekten
rekognoserades av Swedec i mars och

Alla föremål i form av vapen och ammunition
som tas in i samlingarna måste alltid ha
kontrollerats av den instans som lämnar dem
ifrån sig liksom att SFHM genomför kontroll
vid mottagandet. Nya rutiner blev på det
här sättet en följd av de tidigare bristerna i
hanteringen.
Swedec bistod även med att ta hand
om ammunition som förvarats på
Garnisonsmuseet i Linköping. Hela museets
samling hade tidigare överförts från
Försvarsmakten till SFHM vilket gjorde att
ansvaret att hantera ammunitionen låg
på Armémuseum. Swedec tog hand om
omkring 300 objekt under insatsen, bland
annat en sovjetisk flygbomb från andra
världskriget. Ytterligare samarbete med
Swedec bestod i att tillsammans med deras
ammunitionstekniska avdelning (AmtekA)
gå igenom Armémuseums samling av
tändrör. Genomgången gjordes i syfte att
klargöra vilka benämningar som skulle
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användas av respektive organisation i dess
digitala register och även till att med hjälp
av Armémuseums samling komplettera
information i AmtekA:s förteckning över
svenska tändrör. Samverkan mellan Swedec
och Armémuseum har varit mycket god,
båda institutionerna har haft hjälp och
utbyte av varandra och samarbetet har lett
till fördjupade kunskaper hos bägge parter.

fyllda med andra känsliga föremål som inte
fick komma till skada.
Av de föremål som togs ut ur montrar för att
sedan kontrolleras var de flesta säkra och
bedömdes därför ha ”ingen risk”. 10 stycken
föremål som bedömdes ha ”potentiell” eller
”hög risk” lades åt sidan, medan de säkra
föremålen placerades tillbaka i sina montrar
igen. Swedec bidrog i detta skede med en
kontroll av föremålen som projektgruppen
bedömde ha någon form av risk. Vid ett
senare tillfälle åtgärdades dessa föremål och
tömdes på innehåll varpå de blev säkra.

I september 2018 gjorde projektgrupperna
från Armémuseum och Flygvapenmuseum
ett gemensamt besök hos Swedec
i Eksjö. Besöket syftade till en ökad
kompetensutveckling i det förestående
arbetet. Där fick vi lära oss mer
om hur arbetet går till vid min- och
ammunitionsröjning och vi kunde utbyta
erfarenheter med Försvarsmaktens personal.
Olika typer av minröjningsutrustning
studerades liksom de anläggningar Swedec
använder.
Utställningarna
Projektgruppen gjorde en gemensam
rundvandring i Armémuseums utställningar
för att identifiera vilka föremål som var
i behov av att kontrolleras. En lista med
drygt 50 föremål upprättades, innehållande
bland annat ett antal äldre handgranater,
bomber och lichtkulor samt även minor,
pansarskott, en robot 70 och en eldkastare.
Konserveringsrapporter rörande de utställda
föremålen gicks sedan igenom för att se
om några uppgifter om eventuellt farligt
innehåll hade antecknats där. Endast i
något fall visade konserveringsrapporten att
föremålet var tömt och de flesta föremålen
var därmed tvungna att kontrolleras fysiskt.
En preliminär riskbedömning gjordes för
att avgöra om föremålen över huvud taget
kunde flyttas ur sina montrar på ett säkert
sätt för vidare kontroll. Bedömningen var
att så kunde ske i samtliga fall. Att ta ut
föremålen var ett tämligen fysiskt krävande
arbete då montrarna i regel var trånga och

Exempel från utställningarna
I en av montrarna fanns en stridsvagnsmina
m/1939 (AM.046322) med röd märkning
utställd. Den röda märkningen var under sin
samtid liktydigt med skarp mina. Vid kontroll
av föremålets reversal från 1940 visade det
sig dock att minan var ”oladdad”. Någon
information rörande minans tändare fanns
dock inte vilket gjorde att en fysisk kontroll
av minan ändå var tvungen att genomföras.
I samma monter visades även en trampmina
m/1941 (AM.053176) sida vid sida med

Riskbedömning av föremål i Armémuseums utställningar
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andra föremål under en stor 200 kilo tung
glashuv. Expertis från MTAB anlitades för att
lyfta bort glashuven och de båda minorna
togs ut ur montern.

Landminor i fokus

Båda minorna var oladdade men för att
säkerställa att några sprängpatroner inte
fanns kvar i mintändarna gjordes ytterligare
en kontroll av Swedec. Riskbedömningarna
och informationen lades in i Primus och
föremålen placerades slutligen tillbaka i sin
monter.
En handgranat från 1700-talet med brandrör
var utställd i en annan monter i museet.
Brandröret såg ut att innehålla krut och
några spår av att röret tagits ut ur granaten
fanns inte. Ett komplett brandrör med krut
sittande på plats i en granat indikerar att
granaten fortfarande är skarp. Granaten
röntgades av Swedec men dessvärre utan
tydligt resultat. Godset i gjutjärnet var för
tjockt för att röntgenstrålarna skulle kunna
slå igenom. Detta gjorde att endast två
alternativ återstod: att gallra och förstöra
föremålet, eller att desarmera det. Beslut

togs om att desarmera granaten. Det
fanns risk att desarmeringen kunde leda
till att granaten skadades men det ansågs
utgöra en mindre förlust än att destruera
ett unikt föremål. Med hjälp av en skalpell
skars brandröret loss från granaten och
det visade sig att granaten innehöll 20 g
svartkrut. Krutet brandtestades och var efter
cirka 300 år fortfarande mycket potent. Det
mycket finkorniga och hårt slagna krutet i
brandröret borrades sedan ut och granaten
sammanfogades igen.
Arbetet i magasin
Under våren 2018 inleddes nästa fas i
projektet när de icke utställda föremålen
som förvaras i magasin i Frihamnen skulle
riskbedömas. En riskanalys utarbetades
på initiativ av styrgruppen under namnet
Riskanalys projekt Farliga föremål. Analysen
beskrev mycket brett olika typer av risker
som stöld, truckkörning, stress, stötkänsliga
föremål och sannolikheten för att olika
risker kunde uppkomma och hur de i så fall
skulle åtgärdas. Inför arbetet genomfördes
även en översyn och utökning av antalet
sjukvårdslådor i föremålsmagasinet.
Samtidigt gjordes också kontroll av
ögonduschar vilka behövde bytas ut.
Säkerheten diskuterades i alla moment av
projektet innan det fysiska arbetet tog fart.
I april fastställdes rutin för arbetsgången i
hantering av föremålen i föremålsmagasinet.
Kompletterande utrustning som exempelvis
ny kamera och blixtar, en finkänslig våg
för att väga föremål samt en stor mängd
packmaterial i form av plastbackar,
EUR-pallar och pallkragar köptes in. En
systematik och metodik arbetades fram
gällande hur kontroller innan framplockning,
avbockning på fysiska listor och tillfällig
föremålsförvaring under projektets gång
skulle ske.

13

PROJEKT FARLIGA FÖREMÅL VID ARMÉMUSEUM 2018 – 2019

Innan arbetet med riskbedömningar började
ägnades en arbetsvecka åt att flytta på
större kanoner, lavetter, vagnar och andra
föremål för att skapa ordentliga arbetsytor
och möjliggöra framtagning av föremål som
var blockerade av andra föremål. Kanoner,
lavetter och vagnar är otympliga objekt där
varje förflyttning kan innebära en risk för
klämskador eller att föremålen välter.

Föremålshantering steg för steg

Johanna Forsberg kontrollerar granater

Indelning i kategorier
En förutsättning för att kunna beräkna
hur många föremål som var aktuella
att riskbedöma inom projektet var att
föremålen sedan tidigare fanns registrerade
i samlingsdatabasen Primus. Ett registrerat
föremål är sökbart utifrån en rad olika
kriterier och för att underlätta arbetet och
göra det överskådligt delades föremålen
upp i kategorier efter typ. Ett kategorivis
upplägg ger en god överblick av det totala
föremålsbeståndet inom en föremålsgrupp
och ger möjlighet att upptäcka likheter
och skillnader i utseende och funktion
inom en och samma kategori. Att
riskbedöma samtliga föremål inom en
kategori vid samma tidpunkt är i sig ett
sätt att kvalitetssäkra arbetet då risken för
avvikelser minskar. För att hitta alla aktuella
föremål gjordes en mängd sökningar i
databasen utifrån många olika sökord. Ett
korrekt sökresultat i databasen förutsätter
att objekten är rätt benämnda, något som
visade sig inte alltid vara fallet. Förutom
felaktiga benämningar förekom även
felstavningar och sökningar fick därför göras 14

mycket brett och med viss fantasi för att
förhindra att föremål missades. Exempelvis
hittades en stridsvagnsmina m/1943 i
samlingen som var felaktigt benämnd som
”Trälåda”. Den har troligen registrerats i
samlingen av en person som inte visste att
det var en mina och därmed fått en helt
annan funktion. Inuti minan förvarades även
flertalet delar till olika minor, granatsplitter
och även några mindre trampminor. Tack
vare att alla föremål i databasen har
fotografier kunde föremål till viss del även
identifieras utifrån bildsökningar.
Att dela in samlingen i kategorier var
en lång och tidskrävande process men
gav värdefulla resultat. Strukturen
skapade naturliga avgränsningar inom
projektet, i synnerhet vad gäller den första
uppdelningen i samlingsdatabasen Primus
och möjliggjorde upprättandet av delmål,
vilket i sin tur gjorde projektet överskådligt i
sin helhet.
Riskbedömning innan framtagning
Efter indelningen av föremål i kategorier och
innan framtagningen i magasinet gjordes
utifrån Primus en initial riskbedömning av
varje lastpall som föremålen var packade på.
Utifrån föremålsbilderna gjordes

Erik Walberg förflyttar tung brittisk järnmörsare
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en granskning av innehållet i syfte att
undersöka om det fanns föremål som kunde
vara så stötkänsliga att det utgjorde en risk
att bara ta fram dem. Under projektets gång
hittades inget föremål som av ovanstående
skäl inte kunde plockas fram.

kategorin. Föremålen sorterades utifrån typ
och ålder för att underlätta arbetet med
själva riskbedömningarna. Sorteringen
möjliggjorde riskbedömning av lika föremål
vid ett och samma tillfälle.

Framtagning av föremålen
När den initiala riskbedömningen var
avklarad tog själva framplockningen av
föremål vid. De magasinerade föremålen
var packade på lastpallar vars innehåll
var en blandning av många olika
föremålskategorier. Att få fram alla föremål
inom en kategori krävde därför hämtning
av ett stort antal lastpallar vilket ställde
krav på god logistik. I databasen sorterades
föremålen efter placering för att hitta alla
föremål på en och samma hylla. Pallarna
transporterades i magasinet med truck
eller pallvagn och efter urplockning av
aktuella föremål placerades föremålen på
gemensam uppställningsplats, varefter
den framtagna lastpallen åter placerades i
hyllställaget. Eftersom pallarnas innehåll var
blandat påträffades ofta föremål tillhörande
andra kategorier vid samma tillfälle. För att
undvika att behöva ta fram samma pall flera
gånger placerades dessa föremål på en
tillfällig framplockningshylla i väntan på att
genomgå riskbedömning inom sin kategori.
Även föremål som av olika anledningar inte
fångats upp vid skapandet av kategorierna
och därmed fallit utanför projektet
påträffades. Likaså hittades föremål som
helt saknade eller hade felaktig placering i
databasen.

Identifiering av förkomna föremål
Efter framplockning av en hel
föremålskategori visade en jämförelse
mellan det faktiska antalet och antalet
registrerade föremål att flera saknades
och arbetet med eftersökning av
saknade föremål tog vid. Armémuseums
föremålssamling har en lång historia och
har genom åren hanterats och registrerats
av många olika personer. På grund av
magasinsflyttar och utlån, felregistreringar,
undermåliga märkningar och ibland även
avsaknad av fysisk märkning har föremål
med tiden förkommit. Exempelvis kan
nämnas kategorin ”17 cm granater” som
bestod av 27 föremål i databasen, men där
endast 20 stycken påträffades i magasinet.
7 granater saknades alltså.

Under framplockningsmomentet bockades
föremålen av på en utskriven Excel-lista för
att säkerställa att alla föremål tagits fram.
Sortering av framtagna föremål
När en hel kategori var framplockad
gjordes en uppsortering av föremålen inom

Äldre granater under sortering
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Ett antal av de 20 framplockade granaterna
saknade fysisk märkning vilket lett till att de
i samband med tidigare inventeringar fått
nya inventarienummer.

Samtidigt med den fysiska undersökningen
av föremålet gjordes en granskning av dess
information i Primus där det kontrollerades
om föremålsposten innehöll uppgifter om att
föremålet var blint, tomt, laddat osv. Vidare
kontrollerades även eventuella reversaler
och dess innehåll och det säkerställdes att
föremålsposten hade rätt bild inlagd samt
om nya bilder behövde tas. Det undersöktes
även att föremålet var märkt med rätt
identifikationsnummer.

Eftersom de inte kunnat kopplas till något
befintligt inventarienummer innebar det
att uppgifter om proveniens saknades
på de nyregistrerade föremålen. Efter
undersökning av samtliga 20 granater visade
det sig att beskrivningen på de 7 stycken
saknade granaterna stämde väl överens
med 7 stycken av de granater som hade
registrerats på nya inventarienummer.
Detta innebar att de 7 granater som
enligt databasen saknades i verkligheten
fanns, men hade förlorat sina ursprungliga
inventarienummer och därmed inte
inventerats i tidigare genomgångar. I flera
av fallen visade det sig att de helt enkelt
aldrig blivit fysiskt märkta. De 7 granaterna
parades ihop med sina ursprungliga
inventarienummer och återfick på så sätt sin
kontext vilket var av stor vikt då de fanns
omnämnda i reversaler som i vissa fall gav
upplysningar om huruvida de var tömda
på explosiva ämnen eller inte.

Andreas Ohlsson och Johanna Forsberg kontrollerar
föremålsnummer och riskbedömningar.

Under projektets gång identifierades 600
förkomna föremål vilka visade sig finnas
i samlingen men var registrerade på nya
inventarienummer.

Själva riskbedömningen utfördes på flera
olika sätt beroende på föremålstyp. Oavsett
föremålskategori gjordes inledningsvis alltid
en okulär besiktning, bland annat avseende
märkningar av olika sorter (barlastad, blind,
åskåd, övnings m.m.). Ytterligare kontroller
gjordes i form av genomlysning, vägning
och kontroll mot ammunitionskataloger,
isärskruvning, urskruvning av rör på
granater och öppnande av krutkarduser.
Ibland användes litteratur för att ta reda
på hur vissa föremål var konstruerade och
därigenom ge kunskap om på vilket sätt
föremålet borde tas isär och kontrolleras.

Riskbedömning
När samtliga föremål i en kategori var
framplockade och sorterade genomgick
varje objekt en riskbedömning. Syftet
med riskbedömningen var att undersöka
om någon risk förelåg. En risk kan
vara att föremålet t.ex. innehåller krut,
tändanordning, brandsats, spårljus eller
rökämnen.
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Vid osäkerhet kring hantering av föremål
kontaktades Swedec för att tillsammans med
dem rådgöra om vidare åtgärder.
Ett och samma föremål behövde ibland
kontrolleras på flera olika sätt. Ett
exempel på det är granater som består
av två huvuddelar; själva granaten som
kan innehålla en sprängladdning och
tändanordningen (röret) som kan innehålla
en tändhatt, krut, sprängpatron och
detonator.

Röd markering för hög risk

Andreas håller och Erik skruvar

Riskbedömningen gjordes utifrån tre olika
nivåer; “ingen risk”, “potentiell risk” och
“hög risk”. “Ingen risk” - någon risk har
inte kunnat identifieras. “Potentiell risk”
– här kan finnas en risk som ger mindre
effekt. “Hög risk” – här finns en risk som
ger avsevärd effekt. Föremål som av olika
anledningar inte gick att öppna eller
kontrollera på annat sätt fick per automatik
potentiell eller hög risk tills dess ytterligare
undersökningar kunde göras.
Resultatet av riskbedömningen registrerades
i Primus där det framgick varför föremålet

fått den aktuella bedömningen,
när den gjordes och vem som gjort
riskbedömningen. Många föremål fick
dubbla riskbedömningar då t.ex. själva
granaten visade sig tom men röret
innehöll krut. Att varje föremål fått en
egen riskbedömning gör att spårbarheten
är god och informationen säkerställd för
framtiden. Vid åtgärder av liknande slag som
genomförts under tidigare år har insatsernas
resultat sällan noterats.
En bit in i projektet infördes en fysisk
märkning på föremålsetiketterna för att visa
vilken bedömning ett föremål fått utan att
detta behövde slås upp i databasen.
Risk/åtgärd
Ingen risk

Fysisk märkning

Potentiell risk

Gul

Hög risk

Röd

Gallras

Svart

Sparas

Blå
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Exempel på riskbedömningar i tre
kategorier:

Föremålen som hade någon form av risk
ställdes åt sidan för vidare åtgärder.

AM.016532 – 28 cm raket till Nebelwerfer
m/1941, Tyskland: ”Ingen risk. Vägd,
konstaterad tom. Bedömning gjord 2018-1130, major Gary Campbell Swedec.”

Genomgång av benämningar
Under projektets gång upptäcktes
flera felaktigheter gällande föremålens
benämningar i Primus. Till exempel kunde
föremål av samma typ heta olika saker
och det var därför nödvändigt att göra en
genomgång av benämningarna på samtliga
föremål i projektet. Att föremål är benämnda
på ett enhetligt sätt underlättar sökningar
i databasen och gör det möjligt att söka
statistiska uppgifter om samlingen i syfte
att veta vad som finns och inte. Vissa
föremålskategorier var svårare än andra att
åtgärda då Försvarsmakten själva genom
åren ändrat benämningar på viss materiel.
Flera föremålskategorier går även att
benämna på olika sätt, vilka alla är korrekta,
något som gjorde att beslut fick tas
angående vilken benämning Armémuseum
i framtiden ska använda sig av. Exempelvis
inom kategorin handgranater kan föremålen
benämnas utifrån dess funktion (spräng-,
rök-, brand- m.m.), form (skaft-, ägg-,
diskus-) eller antändning (nedslags-, tid). Alla benämningar är korrekta och har
använts parallellt. I projektet beslutades
att handgranaternas funktion skulle vara
avgörande, vilket gjorde att de benämndes
exempelvis som: Brandhandgranat
m/1937, Övningshandgranat m/1918 och
Rökhandgranat m/1949. Även föremålens
preciserade benämningar åtgärdades i stor
utsträckning och ytterligare uppgifter om
föremålen lades till. I fall där handgranater
för åskådning är märkta med texten ”Åskåd”
lades denna information till för att tydligt
visa att just dessa föremål saknar risk vid
hantering. I detta fall har Armémuseum
direkt antagit Försvarsmaktens sätt att märka
ammunition och införlivat systemet i Primus.

AM.063478 – 17 cm granat m/1864 utan
rör: ”Potentiell risk: explosivt ämne. Tömd
på ca 4 gram krut. Lite krutrester kan finnas
kvar. Bedömning gjord 2018-10-15, Erik
Walberg.”
AM.072598 – 7,5 cm spränggranat utan
rör, Frankrike: ”Hög risk: explosivt ämne.
Rester av pikrinsyra i detonatorgängorna.
Bedömning gjord 2018-11-30, major Gary
Campbell Swedec.”

När samtliga föremål inom en kategori
blivit riskbedömda gjordes utifrån Primus
en efterkontroll för att säkerställa att alla
föremål fått en riskbedömning registrerad.
De föremål inom en kategori som bedömts
ha potentiell eller hög risk sorterades ut från
dem som bedömdes ha “ingen risk”.

Packning av granater
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gallring och inväntade vidare åtgärder.
Gallringsärenden behandlades därefter
på insamlings- och gallringsmöte och
slutgiltigt gallringsbeslut undertecknades
sedan av överintendenten och chefen
för Armémuseum. Gallrade föremål
destruerades slutligen genom Swedecs
försorg.

Nedslagshandgranater upplagda för gallringsbeslut

Gallringsbedömning
Vid indelningen av samlingen i
föremålskategorier under projektets start
visade det sig att samlingen innehöll
många dubbletter. Tidigt i projektet togs
därför beslut om att genomföra en gallring
av övertaliga föremål i samband med att
alla föremål inom en viss kategori var
framtagna samtidigt. Bland de föremål
som bedömdes ha ”ingen risk” togs ett
gallringsförslag fram för att säkerställa att
samlingen i framtiden inte skulle innehålla
några övertaliga dubbletter. Projektgruppen
beslutade att två exemplar av varje
föremål var rimligt att spara när det gäller
exempelvis granater och ammunition som
varit i bruk. Äldre ammunition så som
granater äldre än 1860 undantogs för det
mesta en gallringsprocess oavsett hur
många exemplar som fanns i samlingen.
Vid gallringsgenomgången beaktades
förutom övertalighet även föremålens skick
och historik. I de fall alla föremål inom en
kategori hade likartad historik gallrades de
övertaliga föremål som var i sämst skick. I
ett fåtal fall sparades även föremål i dåligt
skick om historiken ansågs tillföra samlingen
något. Gallringsförslaget inom varje
kategori ställdes sedan åt sidan tillsammans
med andra föremål som föreslagits för

Johanna och Hanna packar handgranater

Packning och återplacering
Efter genomgången gallring packades de
föremål undan bedömda som “ingen risk”,
vilka även fortsättningsvis skulle bevaras
i samlingarna. Föremålen placerades i
lådor tillsammans med föremål från samma
kategori vilket har lett till en förbättrad
magasinsstruktur. Innan lastpallarna
placerades tillbaka på hyllor i magasinet
gjordes ytterligare en efterkontroll för att
säkerställa att pallen endast innehöll föremål
utan risk. Varje lastpall märktes utvändigt
med en lapp med texten ”Riskinventerad.
“Ingen risk” för att markera att innehållet var
kontrollerat och säkert.

19

PROJEKT FARLIGA FÖREMÅL VID ARMÉMUSEUM 2018 – 2019

Föremål med risk
Vad hände sedan med de föremål som
bedömts ha potentiell- och hög risk?

Ny riskbedömning av Swedec
För att komma vidare med de föremål
som av Armémuseums projektgrupp
givits bedömningarna potentiell- och
hög risk behövde projektgruppen hjälp
av Swedec. Tillsammans med manskap
från Göta ingenjörregemente (Ing 2) i
Eksjö genomförde Swedecs personal
under projektets gång två stycken
omfattande insatser i föremålsmagasinet
i Frihamnen. Vid båda tillfällena sattes två
röntgenstationer upp i syfte att kontrollera
föremålens innehåll. Vissa granater var
för tjocka i godset för att kunna röntgas
och därför fick Swedec istället använde
sig av endoskop för att kunna se inuti.
Spår av sprängämnen kunde i vissa fall
upptäckas med hjälp av endoskopet.
Innehållet i en del granater testades med
hjälp av DropEx vars resultat indikerade
förekomst av sprängämne eller inte. Den
tekniska utrustningen och användandet
av den svarade Swedec helt och hållet för
själva. Även brandtester av misstänkt krut
genomfördes i stor utsträckning. Swedecs
personal skrapade ur en mindre mängd
förmodat krut ur exempelvis tändrör och
därefter genomfördes brandtest utomhus.
Många av brandtesterna visade att det
verkligen fanns krut i föremålen.

Sortering
Efter att en kategori föremål genomgått
riskbedömningsprocessen sorterades alla
föremål med potentiell- och hög risk ut
och ställdes tillsammans med föremål från
andra kategorier som fått motsvarande
riskbedömningar. En ny sortering tog
därefter vid och alla föremål med
bedömningen potentiell risk ställdes för sig
och de med hög risk för sig. Efter sortering
fästes svarta och blå klisterlappar på
föremålens etiketter för att markera huruvida
föremålen borde sparas i samlingen (blå)
eller gallras (svart). På föremålens etiketter
fanns även gula eller röda klisterlappar som
visade vilken riskbedömning projektgruppen
gett dem. Märkningen var en förutsättning
för att Swedecs personal snabbt skulle
kunna avgöra föremålets bedömda status
och huruvida föremålet var viktigt att spara
eller inte.

Vid den första insatsen som genomfördes
vecka 48 (2018) hjälpte Swedec även till med
föremål som inte tidigare riskbedömts i stor
utsträckning. Under veckan riskbedömdes
totalt 2 097 föremål fördelade på följande
sätt: “ingen risk” 1669, “potentiell risk”
258 och “hög risk” 170. När den andra
stora insatsen genomfördes under vecka
24 (2019) var projektgruppens arbete med
riskbedömningar färdigt och i magasinet
fanns cirka 1000 föremål som bedömts ha
potentiell- eller hög risk. Swedec
Krutprov tas ur ett genomskuret tändrör
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genomförde med samma hjälpmedel som
ovan nämnts nya riskbedömningar på
föremålen med risk, vilket i slutändan ledde
till att många föremål kunde konstateras
vara ofarliga. Samtliga föremål med “ingen
risk” placerades därefter undan i sina
respektive kategorier i föremålsmagasinet.

Många diskussioner fördes inom
projektgruppen huruvida föremålen trots allt
skulle gallras men efter mycket övervägande
togs beslut om att istället flytta föremålen
till en vapenkassun i närheten av Strängnäs.
Det krävdes också ett tillståndsbevis från
Räddningstjänsten vid Strängnäs kommun
gällande förvärv och förvaring av explosiva
varor för att kunna placera föremålen på
den här platsen samt ett godkännande av
föreståndare.
Föremål som var möjliga att göra säkra
på plats i Frihamnen, exempelvis den
stora samlingen tändrör, desarmerades av
personal från Swedec och Ing 2 i samråd
med personal från Armémuseum. Arbetet
var mycket omfattande men resulterade i
att många föremål även fortsättningsvis kan
förvaras i museets magasin och även ställas
ut i utställningar. De föremål som bedömdes
ha någon form av risk och även de som
föreslogs för gallring röjdes med hjälp av
Swedec.

Skarpa skall röjas

Åtgärd och gallring
Då en ganska ansenlig mängd föremål även
av Swedec bedömts ha potentiell- eller hög
risk väcktes frågan om vad vi skulle göra
med dem? De svarta och blå klisterlapparna
var i detta läge till stor hjälp eftersom de
genast visade huruvida föremålet i fråga var
av intresse för museet att spara eller inte. En
mindre mängd föremål bedömdes vara så
pass viktiga för Armémuseums samling att
de måste sparas trots att de innehöll någon
form av risk. Eftersom föremål innehållande
krut inte får förvaras i Frihamnen uppstod
frågan om framtida förvaring.

Samtliga gallringsförslag behandlades
på insamlings- och gallringsmöten och
slutgiltigt beslut om gallring fattades av
Armémuseums chef och överintendenten.
Röjning
De gallrade föremålen omhändertogs av
Swedec och samtliga föremål med risk
röjdes under överinseende av personal från
Armémuseums projektgrupp. Röjningen
innebar att objekten sprängdes av Swedec
och förstördes därmed på en kontrollerad
sprängplats. En del föremål utan risk
omhändertogs av Swedec för att användas i
utbildningssyfte.
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Benämningsproblematik
För att ytterligare belysa problem med
hur museitjänstemän har identifierat och
benämnt föremål genom åren ges här
ett antal exempel. Av en slump visade
det sig att ett föremål som registrerats
under benämningen ”kula” egentligen var
en granat av äldre typ. Detta var tydligt
eftersom granater har brandrörshål som
leder till ett hålrum för själva krutladdningen.
En kula är massiv och innehåller därmed
ingen laddning. I och med att en granat i
samlingen felaktigt hade blivit benämnd
som ”kula” fanns möjligheten att även fler
granater fått felaktiga benämningar. För
att säkerställa detta fick även alla kulor i
Armémuseums samling kontrolleras. Samma
förhållande gäller även skillnaden mellan
”kartescher” och ”granatkartescher”.
Båda typerna av ammunition är till för att
avfyras från en artilleripjäs men endast
granatkartescher innehåller någon egen
laddning. En kartesch är en behållare
innehållande massiva kulor som i
avfyrningen sprids ut över ett stort område.
Karteschen är storleksmässigt som en stor
hagelpatron. En granatkartesch avfyras
också från en kanon men först efter att den
färdats i luften ett tag exploderar den och
sprider splitter samt kulor ner över fienden.
För att utesluta att ingen kartesch i själva
verket var en granatkartesch kontrollerades
alla kartescher. Ett mindre antal felaktigt
benämnda som granatkartescher
upptäcktes.
Ytterligare ett exempel på en problematisk
benämning är ett föremål som i databasen
registrerats som ”födelsedagspresent”
(AM.094813). Efter granskning av föremålets
bild visade sig födelsedagspresenten
utgöras av en övningshandgranat m/1939
omgjord till ett påhittat ordenstecken med
ordensband. Handgranaten kontrollerades
och visade sig vara helt ofarlig. Ett
22
annat föremål som upptäcktes under

projektets gång var ett så kallat hertzhorn
(AM.093396) som suttit på en sjömina.
Hertzhorn innehåller en glasbehållare
fylld med svavelsyra som är en del av ett
rudimentärt batteri. En elektrisk ström
bildas när glasbehållaren krossas av att
ett fartyg kör på sjöminan, vilket gör att
den detonerar. Personen som registrerat
föremålet kände dock inte igen ett hertzhorn
till utseendet och gav därför föremålet
benämningen ”statyett”. I beskrivningen gick
även att läsa: ”Prydnadsföremål sannolikt
tillverkat av diverse vapendelar i olika
material i form av en statyett”. Hertzhornet
gick inte att ta isär för att kontrollera dess
innehåll, men sannolikt är det fortfarande
komplett med innehåll. Föremålet gavs
därför riskbedömningen potentiell risk men
bedömdes ändå kunna placeras tillbaka
i samlingarna då innehållet bestod av en
mindre mängd batterisyra.
Problematiska kategorier

Granat med pikrinsyra i gängorna
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Granater
I Armémuseums samling ingår drygt
2000 granater av varierande ålder och
typ. Äldre granater och bomber som
avfyrats ur slätborrade eldrör var relativt
enkla att riskbedöma då man lätt kan se
om hålrummet innehåller krut eller inte.
De allra flesta äldre granater bedömdes
därmed ha “ingen risk”. Svårare var det
dock med moderna granater, från cirka
1860 och framåt, där granaterna i vissa fall
var försedda med tändrör som var tvungna
att skruvas ur. Vid slutet av 1800-talet
experimenterades även med många olika
typer av sprängmedel vilket gjorde att
det ibland var svårt att avgöra vad som
skulle kunna finnas i en del granater. Ett
högbrisant sprängämne som användes i
Sverige under ett antal årtionden kring förra
sekelskiftet var pikrinsyra (trinitrofenol).
Pikrinsyra som kommer i kontakt med
järn kan bilda stötkänsliga kristaller vilket
gör att sprängämnet är instabilt. Förutom
att sprängämnet är instabilt är det även
cancerframkallande. Att rester av pikrinsyra
kunde finnas kvar i Armémuseums
samling bedömdes sannolikt med tanke
på samlingens omfattning, och spår av
pikrinsyra hittades också i ett par föremål.

Specialverktyg för långt skruvspår samt ett hållarverktyg
används av Swedec

En svensk 15,2 cm pansarspränggranat
från 1892 (AM.131774) innehöll små rester
av pikrinsyra på insidan vilket sköljdes ut
med hjälp av aceton. Även en fransk 7,5 cm
spränggranat (AM.072598) hade rester av
pikrinsyra i gängorna där tändröret tidigare
suttit. Armémuseums konservator rengjorde
den franska granaten under maj månad 2019.
Att skruva ur tändrör för att kontrollera
granater var ett omfattande arbete i och
med att vissa tändrör satt ordentligt fast
i granaterna. För att underlätta arbetet
togs apteringsnycklar fram ur samlingen,
vilka är till för att skruva i och ur tändrör.
Trots sin status som föremål nödgades de
användas då inga andra verktyg fanns att
tillgå. Nycklarna passar dock endast till de
tändrör de är avsedda för och i vissa fall
saknades apteringsnycklar som passade.
För att åtgärda detta problem beställdes
specialanpassade verktyg av Nils Walberg
vid Meteorologiska institutionen (MISU)
på Stockholms universitet. Verktygen var
ovärderliga i det fortsatta arbetet med
att skruva ur tändrör för att kontrollera
granaters innehåll.
Vissa av granaterna var även fyllda
med diverse skräp som förts in genom
granaternas smala öppning i toppen.
För att kunna kontrollera att inga spår
av sprängämnen fanns kvar var skräpet
tvunget att avlägsnas. Även detta var ganska
tidsödande och verktyg som en mindre
gripklo samt ett tandstensverktyg användes.
Ytterligare ett problem uppdagades i och
med att alla granater togs fram i magasinet.
Vissa granater var genomskurna, så kallade
demonstrationsexemplar, och förvarades
i demonstrationslådor. I locket på lådorna
satt en innehållsförteckning skyddad bakom
celluloid, ett plastmaterial som faller sönder
och kan skada föremål. Armémuseums
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konservator avlägsnade celluloiden för
att förbättra det kemiska förhållandet i
demonstrationslådorna och därmed stoppa
det angrepp som redan syntes på en del av
föremålen i lådorna. Vidare problem med
celluloid är att det är ett extremt brandfarligt
material som liknar bomullskrut.
Papper tas ut ur granat av Hanna

Tändrör
Under projektets gång blev vi varse om att
Armémuseums samling av tändrör, både
äldre brandrör och moderna anslags-,
tid- och dubbelrör är unik. Samlingen är
någorlunda komplett när det gäller olika
modeller och typer som varit i bruk och
visar en teknologisk utvecklingslinje från
1600-talet till mitten av 1900-talet och
bestod av cirka 900 föremål. På grund
av samlingens omfattning och innehåll
genomfördes bearbetningen av föremålen
på ett något annorlunda sätt jämfört
med övriga föremålskategorier. Personal
från Swedec studerade under en vecka
Armémuseums samling av tändrör i syfte
att komplettera sin tidigare insamlade
information. I samband med detta fick
Armémuseum möjlighet att komplettera
informationen om tändrören i samlingen och
arbetet blev ett väl fungerande exempel på
civil-militärt utbyte mellan olika myndigheter.

Ganska snart konstaterades att många
tändrör var skarpa och innehöll olika mängd
krut. För att i så stor utsträckning som
möjligt kunna bevara föremålen i
samlingarna på ett säkert sätt togs beslutet
att desarmera dem med hjälp av Swedec,
det vill säga tömma dem på explosiva
ämnen. Denna åtgärd var något som
Swedec i vanliga fall inte utför på grund
av att det omfattas av vissa risker samt att
det är komplicerat. Vissa tändrör innehåller
både en anslagsfunktion (med slagkänsligt
tändämne), en tidfunktion (bestående av en
krutkanal) och en detonator (innehållande
sprängämne). Ur Armémuseums samling
valdes ett eller två exemplar av varje typ
av tändrör ut, vilka sedan tömdes på krut.
Resterande dubbletter (cirka 300 stycken)
gallrades och röjdes av Swedec. Detta
innebär att samlingen av tändrör nu är säker
både att beforska och visa i utställningar.
Att med hjälp av DigitaltMuseum och
SFHM:s föremål kunna kategorisera fynd
av ammunitionstyper är något som även
kan vara till stor hjälp för polisen och då i
synnerhet Nationella bombskyddet liksom
Försvarsmakten såsom Swedec.
Robotar
I Armémuseums samling ingår ett tiotal
robotar. Även de riskbedömdes under
projektet och trots att de var få till antalet
tog de lång tid att kontrollera, något som
understryks i följande exempel.

Sortering av tändrör

24

PROJEKT FARLIGA FÖREMÅL VID ARMÉMUSEUM 2018 – 2019

Övningsrobot 51 A (AM.049549,
AM.049550) finns i två exemplar i
samlingen och var ursprungligen ett
franskt pansarvärnsrobotsystem under
namnet SS 10. Systemet köptes in och
testades i Sverige under 1950-talet och
blev därefter svenska arméns först antagna
pansarvärnsrobot.
Följande delar måste kontrolleras
beträffande risker på en Robot 51:
1. Pansarspränggranat med riktad
sprängverkan, RSV.
2. Tändrör.
3. Detonator.
4. Styrbatterier.
5. Startraketmotor med eltändare.
6. Drivraketmotorn (banmotorn).
7. Spärrkolv.
8. Gyrot som startas av en krutladdning
med eltändare.
9. Spårljus med eltändare.

Pvrb 51 med monterad granat

Några kontroller kunde Armémuseum
göra på egen hand medan andra krävde
expertis från Swedec. Slutsatsen blev att
robottyperna konstaterades ha “ingen risk”
och var därmed fria från farliga ämnen.
Troligen är ovanstående föremål de som
krävt mest tid att riskbedöma.
Karduser
I Armémuseums samling fanns ca 400
karduser, det vill säga laddningar för
avfyrning av kanoner, från 1700-talet
fram till mitten av 1900-talet. Karduserna
tillverkades i olika storlekar och kunde
innehålla allt från ett par gram upp till cirka
40 kilo krut. Sannolikheten att någon av
Armémuseums karduser kunde innehålla
rester av krut var hög. För att kontrollera
innehållet och samtidigt göra så lite åverkan
som möjligt på föremålen utfördes uppgiften
av Armémuseums textilkonservator. Alla
karduser öppnades försiktigt vid någon av
sömmarna och innehållet kontrollerades.
Genomgången visade att samtliga karduser
endast innehöll ofarligt fyllningsmaterial som
exempelvis sågspån, ris eller sand. Samtliga
karduser blev därmed riskbedömda och
dokumentationen lades in i Primus.
Tryckbehållare
En av de sista åtgärderna i projektet blev
att ta hand om tryckbehållare i samlingen.
Behållarna är ofta samhörande med andra
föremål som exempelvis eldsprutor och
gaslampor. Behållarna visade sig innehålla
olika typer av gaser som acetylen, oxygen
och kvävgas. Det var inte bara gaserna i
sig som utgjorde en eventuell fara utan
också själva trycket i behållarna, vilket
kan bli farligt vid till exempel en brand. En
del tryckbehållare med försumbar mängd
kvarvarande gas tömdes utan problem. Ett
tjugotal av tryckbehållarna innehöll däremot
så mycket industrigas att de inte kunde
tömmas på ett säkert sätt. Därför tillfrågades
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återvinningsföretaget Suez Specialavfall
om hjälp. 20 tryckbehållare togs omhand
av Suez för att undersöka förutsättningarna
att tömma dem på annan plats. De innehöll
syrgas, vätgas, kvävgas, koldioxid och
acetylen. Slutligen gallrades 19 stycken då
de inte gick att tömma och 1 kom tillbaka till
Armémuseum och kunde åter placeras in i
samlingarna då den tömts på kvävgas.

De hänvisade till Totalförsvarets
skyddscentrum (SkyddC) i Umeå med
expertis på kemiska stridsmedel. Från
SkyddC kom rådet att vara uppmärksam
på eventuella fysiska reaktioner under de
närmaste timmarna hos de som vistats
närmast föremålet.
Även SFHM förberedde olika
åtgärder beroende på vilken väg
händelseutvecklingen kunde tänkas ta.
Bland annat planerades ett
pressmeddelande och kontakt togs med
berörd personal och skyddsombud. Alla
tre gasspränggranaterna flyttades till ett
isolerat rum i föremålsmagasinet i avvaktan
på vidare instruktioner. Tre personer från
SkyddC skickades med flyg dagen efter
och tog sig till föremålsmagasinet med
nödvändig skydds- och kontrollutrustning.
Efter en analys av den kvarvarande vätskan
konstaterades att granaterna var ofarliga.
Förmodligen hade ett mindre övertryck
bildats i granaten vilket gjorde att det pyste
och rann ut kondens när skruven öppnades.

En mindre mängd eldsprutor/eldkastare
fanns i Armémuseums samlingar av vilka de
flesta var tomma på innehåll. Ett undantag
var en tysk eldkastare m/1941 (AM.049643)
som fortfarande hade kvar bränsle i en av
tankarna. Bränslet var en typ av trögflytande
oljeblandning besläktat med napalm
vilken avlägsnades av Armémuseums
metallkonservator.
Högriskföremål
Gasspränggranat
Sverige har aldrig använt sig av kemiska
stridsmedel i granater, men försök gjordes
omkring 1930-talet. I Armémuseums
samling finns tre exemplar av dessa
försök bevarade. En av granaterna, en
7,5 cm gasspränggranat (AM.064549)
inspekterades av Swedec i samband
med deras insats i november 2018. Två
föremålsetiketter hade vid detta tillfälle
förväxlats och en etikett tillhörande en
annan granat hade felaktigt placerats
på gasspränggranaten. I tron om att
gasspränggranaten i själva verket var något
annat skruvade två officerare från Swedec
på en skruv på sidan av granatkroppen och
någonting pyste då ut och en droppe okänd
vätska rann ut. I detta läge gick det inte att
utesluta att det fanns gas kvar i granaten
och eftersom innehållet inte var identifierat
eller känt sedan tidigare togs direktkontakt
med Swedecs sakkunniga.

Stridsvagnsmina
Provskjutningscentralen i Ursvik
lämnade 1958 in två stycken belgiska
stridsvagnsminor till Armémuseum.
Dessa märktes in som ”ometallisk belgisk
stridsvagnsmina, tom” (AM.075769)
och ”ometallisk belgisk övningsmina”
(AM.075770). Uppgifterna stod i föremålens
reversal som skickats från Ursvik och
sannolikt kontrollerades inte minorna
ordentligt när de togs in i samlingen av
Armémuseums personal. Minan som
märkts in som övningsmina var märkt med
blå färg vilket förmodligen föranledde att
man på provskjutningscentralen trodde
att det var en övningsmina. Blå märkning
betyder ”övning” på svenska minor, men
uppenbarligen gällde inte samma system i
Belgien. Swedec undersökte minan och
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kunde konstatera att den innehöll ca 3,5
kg sprängämne, i detta fall trotyl. Minan
saknade däremot mintändare vilket gjorde
att den ansågs vara hanteringssäker.
Trotyl är ett stabilt sprängämne som måste
sprängas igång av en sprängpatron eller
liknande. Minan gallrades och röjdes
tillsammans med drygt 50 andra föremål i
november 2018.
Sovjetiska glasampuller
År 1997 förvärvades ett antal föremål
från en privatpersons dödsbo. Personen
ifråga var en av Centrala Finlandshjälpens
kontorschefer under andra världskriget.
Bland föremålen fanns en liten ask med
glasampuller innehållande en genomskinlig
vätska (AM.139626). Ampullerna förvarades
i en liten plastask ursprungligen avsedd för
tandpulver för den enskilde soldaten och
placerades i ett dragskåp på Armémuseum.
Eftersom ampullernas innehåll var okänt
beslutades att låta göra en fullständig
analys av vätskan. Kontakt upprättades
med Nationellt forensiskt centrum (NFC) i
Linköping som hänvisade till Totalförsvarets
forskningsinstitut i Umeå. FOI:s avdelning
för CBRN-skydd och säkerhet tog sig an
analysarbetet. Ett specialanpassat kolli
med glasampullerna skickades till Umeå
och för att kunna bestämma vätskans art
gav Armémuseum tillstånd att öppna och
därmed delvis förstöra den ena ampullen.
Preliminärt visade testerna att vätskan
i den ena behållaren utgjordes av 91 %
kloroform, 5 % etanol och 4 % av en okänd
substans. Bland metoderna användes
Raman-, GC-MS- (Gas Chromatography
– Mass Spectrometry) och H-NMR-analys
(Nuclear Magnetic Resonance). Allt tydde
på att vätskan i ampullen, som ingick i Röda
arméns C-skyddsapotek, användes för att
bedöva eller söva och innehöll därmed inget
som utgjorde någon risk.
En av glasbehållarna behölls intakt med
vätskan kvar och även den andra som tömts

skickades tillbaka till samlingarna efter
analysen.
Studiebesök Nederländerna
Den 16-17 maj 2019 genomförde
projektgruppen en studieresa till
Nederländerna. Resan företogs som ett led i
kompetensutvecklingen för att se hur andra
museer hanterar frågor om farliga föremål
både i samlingar och i föremålsmagasin. I
Nederländerna besöktes den omfattande
privatägda ammunitionssamlingen
och utställningen “1 000 bombs and
grenades” på Overloon War Museum.
Dagen därpå gjordes studiebesök på
Nationaal Militair Museum i Soesterberg
sydost om Amsterdam. På museet
berättade intendent Mathieu Willemsen
om en olycka som skett i samband
med förevisning av en mina för militär
personal 1983. Minan, som förmodades
vara blind, var i själva verket skarp och
utlöstes och spred splitter omkring sig i en
föreläsningssal. Sju personer dog och flera
skadades. Ammunition som förvarades på
nederländska museer konfiskerades därefter
av militären och genomgick kontroller för
att försäkra sig om att inget liknande skulle
kunna hända igen. Efter kontroll lämnades
föremålen tillbaka till respektive museum.
På Nationaal Militair Museum märktes alla
återlämnade föremål fysiskt och information
om åtgärderna skrevs in i ett register.
Utöver besök i Nederländerna gjordes även
en studieresa till Arboga robotmuseum där
Stig Jäderlund med personal delade med sig
av sina erfarenheter och kunskaper kring
robotar samt gav en visning av museet.
Slutsatser
Projekt Farliga föremål på Armémuseum
påbörjades i januari 2018 och avslutades
i oktober 2019. Totalt riskbedömdes 7 246
föremål under projektets gång.
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•

Antal dokumentationsbilder för arbetets
utförande 4 776

•

Nya föremålsbilder i Primus 3 472

•

Antal gallrade föremål 1 639

•

Antal inmärkta röjda/sprängda föremål
med risk 743

Vilket arbetsmoment har tagit mest
tid i projektet? Utan tvekan var det
framtagningen, sorteringen och den fysiska
hanteringen av föremålen då många
timmar spenderades med att skapa plats i
form av tomma ytor, tunga lyft och för att
bereda plats för de ofta skrymmande och
svårhanterliga föremålen.

Tändrör av svensk försöksmodell.

Projektet har medvetet syftat till att öka
spårbarheten och efterkontrollen i det
genomförda arbetet. Dokumentationen finns
att följa i samlingsdatabasen Primus. Att
säkerställa identiteten på föremålet i form av
korrekt nummer och benämning har givetvis
varit en prioritet. Likaså att klargöra vem
som stått för riskbedömningen och vilka
kontroller som åstadkommits. Datumet visar
också när riskbedömningen företogs. Vad
hände med föremålet? Dokumentationen
visar om föremålet sparades och i så fall var
det placerades, eller om det gallrades och
därmed förstördes.
Litteratur och dokumentation

Stockholm 2019-12-19
Andreas Ohlsson, Erik Walberg, Hanna
Berndalen, Johanna Forsberg, Martin
Markelius

Av ovanstående 7 246 föremål riskbedömde
Swedec 2 542 varav 743 förstördes/röjdes.
•

Antal riskbedömningar, enskilda
föremål 7 246

•

Antal arbetstimmar totalt Armémuseum
8 744 (1 tim 12 min/föremål)
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Projekt Farliga föremål Armémuseum,
händelselogg
2018-01-08
Projektstart.
2018-01-29
Genomgång Tyghusets
		
farliga föremål i
		
utställningarna påbörjades.
2018-02-14
Projektbeställning mottogs.
2018-02-15
Hemställan stöd för röjning
		
till HKV.
2018-02-16
Projektmöte Farliga föremål
		
hos FVM, AM+FVM.
2018-02-25
Riskbedömningskriterier
		
klara, AM+FVM.
2018-03-15
Rekognosering av yttre
		
kassunen vid Tyghuset, två
		
dagar.
2018-03-16
Projektplanen antogs.
2018-03-19
Armé-, Marin- & Flygfilms
		
brandtest av film i 		
		
utställning.
2018-03-26
Förberedande jobb i 		
		
Frihamnen.
2018-04-11
Sammanlagt 231 föremål
		
riskbedömdes hittills.
2018-04-20
Rutin för arbetsgång 		
		
fastställdes Frihamnen.
2018-04-27
Besök från FVM i Frihamnen
		
inkl AM-chefer.
2018-05-09
HKV hänvisade till polisen
		
angående röjning.
2018-05-16
Riskanalys fastställdes.
2018-06-20
Hemställan Polisen/		
		
Rättsenheten angående stöd
		
för röjning.
2018-08-14
Kategorin tändrör 		
		
påbörjades.
2018-08-16
Polisen hänvisade till FM på
		
grund av resursbrist.
2018-09-11
Studiebesök hos SWEDEC,
		
Eksjö från AM+FVM.
2018-09-14
Muntligt angående stöd från
		
FM/SWEDEC och röjning.
2018-09-19
Presentation av projektet för
		
15 personer inom SAMSÄK
		
på AM.

2018-09-27/28
		
2018-10-10
		
		
2018-11-26/30
		
		
2018-11-27
		
		
		
2018-11-28
		
		
		
2018-12-14
		
		
		
2019-01-30
		
		
2019-02-20
		
2019-03-04
		
		
2019-03-12/13
		
		
		
		
2019-03-15
		
2019-03-19
		
		
2019-04-12
		
		
2019-05-16/17
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Röjning av yttre kassunen
vid Tyghuset av Swedec.
Projektmöte AM+FVM hos
FVM. 22 % av föremålen på
AM riskbedömda.
Fem dagars samverkan
med Swedec i
föremålsmagasinet.
Museichefen Stefan L 		
informerade Sthlms 		
hamnar om röjningen i 		
Frihamnen.
Studiebesök från Nationella
bombskyddet samt 		
bombskyddet SO15 London
Metropolitan Police.
Transport av 127 		
riskbedömda farliga föremål
med potentiell och hög risk
till säkert utrymme.
Möte med MSB rörande
tillstånd m.m. på AM, 		
AM+FVM medverkade.
Analys av mörkersikten hos
Strålskyddsmyndigheten.
Översyn namngivning av
föremål med Swedec/		
AmtekA.
Två personer från 		
Armémuseum utbildades i
grundläggande kurs i
explosivämneskunskap
(KEX) vid KCEM, Karlskoga.
Preliminär analys FOI av
sovjetiska glasampuller.
Besök från Suez 		
Specialavfall, rekognosering
angående gasbehållare.
Hämtning av farliga föremål
Linköpings
garnisonsmuseum.
Två dagars studieresa 		
Nederländerna, ”1000
bombs & grenades” vid
Overloon War Museum
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2019-05-23
		
		
		
		
2019-06-03
		
2019-06-10/13
		
2019-06-13
		
2019-08-30
		
		
2019-09-10
		
		
2019-09-18
		
		
2019-09-24
		
		
		
		
		
		
2019-09-27
		
		
		
		
2019-09-30
		
2019-10-23
		
		
2019-11-18
		
		
		

och möte med Nationaal
Militair Museum i 		
Soesterberg.
Studiebesök från Statens
maritima och
transporthistoriska museer
inför uppstart av liknande
projekt.
Granater, patroner och 		
laddningar gallrades.
Fyra dagars samverkan med
Swedec i Frihamnen.
Swedec transporterade
bort allt gallrat och farligt.
Hemställan förlängning
am.röjning skickades till
Polismyndigheten.
Samtal med 			
Räddningstjänsten 		
om tillstånd och förvaring.
Suez Specialavfall 		
transporterade bort
tryckbehållare.
Fotografering av 		
misstänkt förgiftade
pilar från tidigare privat
samling. Kontakt 		
med Världskulturmuseernas
konservator Anna
Schottländer.
Ansökan tillstånd innehav,
förvaring och föreståndare
explosiva varor sänd till
Strängnäs kommun. 		
Avslutades 2019-10-30
Projekt Farliga föremål 		
officiellt avslutat.
Swedec röjde oregistrerade
pilar från AM med misstänkt
gift, Eksjö.
19 st tryckbehållare
gallrades med hjälp av Suez
Specialavfall.

30

PROJEKT FARLIGA FÖREMÅL VID FLYGVAPENMUSEUM 2018 – 2019

Farliga föremål vid Flygvapenmuseum
Inledning
I VP-direktiven för 2018 anges att
Armémuseum och Flygvapenmuseum
ska identifiera, åtgärda och eventuellt
gallra återstående objekt som kan utgöra
farligt gods (ammunition, brandfarliga och
explosiva ämnen etc.).
I SFHM:s styrdokument beskrivs
Flygvapenmuseums uppdrag, som
omfattar bland annat ”att vårda, förteckna,
vetenskapligt bearbetat och genom
nyförvärv berika samlingar” samt ”främja
studier och forskning i ämnet” (Förordning
2007:1178). Då ämnesområdet utgörs av
Flygvapnets historia ligger det i sakens natur
att det kan förekomma farliga föremål i
museets samlingar. Det handlar om materiel
som exempelvis är brandfarligt, radioaktivt,
hälsovådligt och/eller miljöfarligt. Inom
Försvarsmakten finns en stor kunskap
och säkerhetsmedvetenhet kring hantering
av materiel. Tyvärr följer dessa kunskaper
inte med per automatik när ett objekt blir
en del av en museisamling, utan det
krävs en aktiv kunskapsförmedling mellan
givare och museum. Då FVM historiskt
sett inte alltid förvaltats enligt museal
samlingsförvaltningspraxis har denna
kunskap gått till spillo. Den utbredda
uppfattningen före Farliga föremål-projektet
var att FVMs samlingar var säkra. I takt med
att FVMs samlingar börjat förvaltas enligt
mer museal praxis har också nya riktlinjer,
rutiner och arbetssätt etablerats. Genom
dessa har riskanalyser, riskbedömningar och
inventeringar i samlingen ökat kunskapen
och gett insikten om att FVMs samlingar har
innehållit risker.

Våren 2017, vid tömning av en byggnad
benämnd Hangar 111 på Flottiljområdet
intill FVM, upptäcktes en stor samling
raketmotorer med kvarvarande
krutdrivladdningar. Dessa förvarades
omärkta bland pallarna med delar till
robotar. Scenariot att dessa motorer
gallrats och gått vidare till destruktion utan
inventering och riskanalys hade kunnat
leda till ett allvarligt tillbud. Föremålen togs
om hand av Swedec, som kunde utföra
destruktionen på ett säkert sätt.
Vid mögelsanering av ett flygplan av sorten
Gloster Meteor i ett av FVMs magasin visade
det sig att det fanns asbestsklädda rör i
flygplanets cockpit. Vidare, vid genomgång
av fallskärmar i FVMs huvudmagasin,
återfanns en säck märkt med orden
”fallskärm” som visade sig innehålla en
asbestrock för brandbekämpning. Dessa
händelser visar på det faktum att FVMs
samling innehållit föremål av både explosiv
och hälsovådlig natur, men att detta
inte varit känt eller dokumenterat. Målet
med projektet Farliga föremål var just
att förebygga sådana här och liknande
incidenter från att uppkomma.
Projektet Farliga föremål har omfattat
FVMs alla utställningsytor, sex magasin och
alla luftfarkoster som finns utställda eller
förvaras i magasinshangaren, samt
inventering hos de flyg- och flottiljmuseer i
Sverige som förvaltar FVMs föremål.
Projektets mål
Projektets övergripande mål var, som
nämnts ovan, att minimera riskerna i
samlingsarbetet. Riskerna skulle tas bort
eller minimeras, och all kunskap som
genererades i projektet skulle finnas
tillgänglig för personalens efterträdare.
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Detta gällde både information på pallar, på
föremål och i databasen Primus. Primus
utgjorde projektets administrativa verktyg,
och var där all viktig information och
kunskap samlades. I Primus skulle det
tydligt framgå varför ett föremål fått en viss
riskbedömning, när bedömningen utförts
och av vem.

Arbetsmetoder och säkerhet
FVMs arbetsgrupp inledde sitt arbete 18
januari 2018. En förutsättning för projektets
genomförande var att FVMs skyddsombud
var involverad i projektet.
Under perioden januari – mars 2018
genomfördes en rad utbildningsinsatser:
• Studiebesök SÄKMAT Malmen (SÄKMAT
tillhandahåller säkerhetsmateriel till bland
annat svenska Flygvapnet).
För att lära mer om nödpackar, raketer,
bloss, tryckkärl och fallskärmar.

Historik om samlingarna
Flygvapenmuseum har i de senaste
årsberättelserna angett att museets samling
består av cirka 100 000 föremål. Av dessa
finns 28 817 föremålposter registrerade i
museets databas. Då en post kan utgöras
av flera objekt, finns det idag i skrivande
stund totalt 46 400 objekt i databasen
Utöver detta finns en stor stödsamling,
där reservdelar, rekvisita samt museets
bibliotek ingår. De registrerade föremål som
idag finns i FVMs olika magasin förvaras
i anslutning till ej inventerade föremål,
bruksföremål, utställningsrekvisita och
reservdelar, utan något tydlig åtskiljning.
Historiskt sett har det i takt med att
flera svenska flottiljer avvecklats kommit
stora mängder föremål till FVM, som inte
inventerats. Därav stod FVM inför ett
svårmanövrerat projekt när samlingarna
skulle inventeras på risker.

• Riksantikvarieämbetets E-kurs om
ohälsosamma ämnen
https://www.raa.se/2017/12/ga-en-e-kursom-ohalsosamma-amnen-i-samlingar
• BAM (bättre arbetsmiljö) – Kurs.
En utbildning som erbjuds av företagshälsovården, i FVMs fall FeelGood.
Kursen är uppdelad i tre delar:
Del 1 – arbetsmiljö, lagar, regler, säkerhet
och riskbedömningar.
Del 2 – Psykosociala aspekter, hur bör en
behandla sina medarbetare, att tänka på vid
samarbeten.
Del 3 – Ergonomi.
Kursen var bra att inleda projektet med, då
den förberedde och hjälpte projektdeltagarna
exempelvis genom att underlätta kommunikationen i gruppen.

Arbetsgrupp Farliga föremål
Roll
Inventering, Primus
Inventering/
Skyddsombud 2018		
Inventering, Primus		
Inventering, Primus		
				
Skyddsombud 2017		
Inventering			
Inventering, Primus,
ansvarig för Textilmagasin
Inventering, ansvarig för
reservdelssamling 		
Projektledare 			

FVM
Marie Andersson
Per Björkqvist
Stina Hedvall
Linnéa Holmberg 		
Wensby
Magnus Karlsson
Ronny Karlsson
Matilda Källander
Håkan Nilsson
Torsten Nilsson
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• Tillsammans med Maria Dalin från Arbetsmiljöverket & Riksantikvarieämbetet
gjordes en halv utbildningsdag. Under dagen lärde kursdeltagarna mer om utrustning,
risker och arbetsmetoder.
Vidare förberedelsearbete som genomfördes var:
Swedec rekognoscerade FVMs magasin i
projektstarten med personal samt bomb
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hund. Efter detta möte skickades en rapport
till FVM som beskrev Swedecs resultat.
• Inför uppstart av projektet genomfördes
en riskanalys för projektet. Riskanalysen
resulterade i att FVM kunde besluta i förväg
hur personalen skulle hantera vissa
situationer. Exempelvis explosiva ämnen,
omfattande truckkörning - vilket kan utgöra
en risk i sig, påfrestningar till följd av den
psykosociala arbetsmiljön samt definierandet av olika hälsovådliga ämnen som
kunde påträffas, med mera. Tomas Gütebier
från Medicinhistoriska museet i Göteborg
delade vänligt med sig av sina erfarenheter
kring radioaktivt material samt damm i
museisamlingar. Per Leandersson Toxikolog
på Arbets- och Miljömedicin i Linköping –
var FVM behjälpliga med många frågor kring
luften i magasinen och hälsovådliga ämnen.
Leandersson har varit på Flygvapenmuseum
och tagit prover i tre omgångar.
Som en del av det förberedande arbetet bör
projektansvarig kommunicera med brandkår
och räddningstjänst och upprätta en
kommunikation med saneringsföretag samt
med lokala återvinningscentraler. Det är
viktigt att veta vad som bör återvinnas, vad
som räknas som farligt avfall och dylikt,
samt vara förberedd på ett skarpt läge före
projektstart.
Metodbeskrivning
Som nämnt ovan var FVMs museisamling vid
projektets start till stora delar oregistrerad.
På grund av detta var FVM tvungna att hitta
en alternativ metod för att genomsöka samlingen, gentemot den som etablerats på AM.
Arbetet krävde att varje föremål och varje pall
individuellt inventeras och riskbedömdes.
FVMs museisamling är även efter projektet
Farliga föremål till viss del oregistrerad då
det inte var ett mål inom projektet att
registrera föremål. Detta kommer ske under
ett eget projekt under 2020 och framåt.

FVM har i stor utsträckning stött på samma
problematik som onämnt ovan hos AM, det
vill säga att objekt är felaktigt inskrivna i
Primus. Ett exempel på detta var den
brandskyddsoverall av asbest som var
felaktigt inskriven och uppmärkt som
“fallskärm”. FVMs samlingar är komplexa
och beskriver flygets utveckling från tidigt
1900-tal fram till idag. Det som för 70 år
sedan betraktades som ofarligt kan idag
klassas som hälsovådligt. Arbetsgruppen
tog därför beslut att inte bara eftersöka
explosiva föremål utan även söka ämnen/
föremål som kan vara skadliga för människa, miljö och även intilliggande föremål.
När projektet Farliga föremål påbörjades
identifierades en risk med att det inte fanns
arbetsrutiner för FVMs olika magasin. FVM
påbörjade arbetet med att ta fram rutinerna
för att kunna systematisera magasinsarbete och för att på ett enklare sätt kunna
hantera/åtgärda/förhindra risker.
En viktig del i arbetet med att formulera
nya rutiner var att minska risken för olyckor
och för att en som medarbetare skulle ha
lättillgänglig information om riskerna i det
specifika magasinet. Exempelvis information om vilken skyddsutrustning som är
tillbörlig och hur medarbetare bör agera i
olika situationer. Ytterligare en viktig del är
att arbetstagaren ensam aldrig ska behöva
fatta beslut i en krissituation. Det ska finnas
etablerade rutiner, handlingsplaner och
tillräcklig säkerhet för att skapa en trygg
arbetsplats. Det är arbetsgivaren som är
ytterst ansvarig för detta.
Arbetsrutinerna som formulerades i
projektet innehåller:
- Rekommenderad allmän utrustning
- Rekommenderad skyddsutrustning
- Beskrivning hur föremålen ska riskinventeras och märkas upp. För att personalen
som rör sig i FVMs magasin skall veta vad
de olika märkningarna betyder, finns även
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Tabellen nedan visar den matris som använts
vid riskbedömning.
Explosiva föremål

Eldfarligt

Hög risk
Ammunition
Robotar
Krutladdningar
PPI rör

Hög risk
Nödbloss
Vätskor
Brandbomber
Bränsledunkar Färger
Bensintankar Läkemedel

Brandsläckare
Tryckkärl Tryckluft/
kvävgas/syrgas

Batterier

Inte bra för miljön och/
eller människor
Potentiell risk
Asbest
Kvicksilver
Strålningskällor

Inte bra för andra föremål
Potentiell risk
Proviant
Stearin
Läckage av olja/vätskor

Vätskor
Utlösningsmekanismer
(fallskärmar etc)

de olika märkningarna förklarade i rutinerna.
- Hur medarbetare bör agera i risksituation
- Ämnesbeskrivning på de gifter som finns
i det specifika magasinet som rutinen berör.
Exempelvis bekämpningsmedlet Lindan som
finns beskrivet i arbetsrutinen för FVMs
textilmagasin Valvakan. Rutiner finns
tillgängliga vid magasinens ingångar,
samt på museets gemensamma server.
Alla föremål, pallar och förvaringsboxar,
fordon och luftfarkoster i samtliga magasin
har gåtts igenom och inventerats så långt
det varit möjligt. Innan föremål eller pallar
har inventerats, förflyttats eller hanterats har
föremålsposten kontrollerats (om föremålet
funnits registrerat) och en riskbedömning gjorts av hur det som bör hanteras bör
hanteras. Det är viktigt att ta små steg och
hela tiden kontrollera säkerheten när en inte
vet exakt vad som kan finnas i pallarna och
förvaringsboxarna. Under arbetets gång har
ett flertal felaktiga eller direkt farliga pallplaceringar åtgärdats. Placeringen av pall i
pallställen i de olika magasinen har varit av
varierande kvalitet, många pallar har stått
snett, varit packade med utstickande

föremål, varit överbelastade och placerat
med de största och tyngsta föremålen
högst upp i pallställen. Detta utgör en stor
säkerhetsrisk vad gäller magasins- och
lagerarbete. Ett felbelastat pallställ kan ge
förödande konsekvenser.
Lärdom: ta tiden att placera om och packa
föremål på ett korrekt och säkert sätt.
Bildexempel på hur pallar varit lastade:

Ihopbyggd förvaring för landställ till flygplan Caravelle, med
teleutrustning placerat ovanpå.
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Pall lastad med utstickande föremål. Det
utstickande föremålet gjorde att det inte gick
att komma nära pallen med trucken och gav en
arbetsrisk. Sannolikt har det utstickande föremålet
placerats i pallen efter att pallen ställts i pallstället.

Fler pallar lastade på varandra.

Riskbedömningen har genomförts utifrån
tre olika nivåer; ingen risk, potentiell risk
och hög risk.

Stora lådor placeras högst upp i pallstället.

Ingen risk - innebär att någon
risk inte kunnat identifieras.
Potentiell risk – innebär att här kan finnas
en risk som kan ge mindre effekt.
Hög risk – innebär att här finns en risk
som kan ge avsevärd effekt.
Resultatet av riskbedömningen registrerades
i Primus där det framgår varför föremålet fått
den aktuella bedömningen, när den gjordes
och vem som gjort riskbedömningen. Även
om ett föremål /en pall är riskinventerad
krävs eget ansvar och försiktighet. Lämplig
skyddsutrustning skall alltid användas, även
om det står “ingen risk” krävs att personalen
själva gör en egen utvärdering av
situationen.

Matilda Källander förflyttar ned lådan.

Resultatet har, när föremålen är placerade
på pallar, även registrerats på pallens
framkant tillsammans med ett piktogram
sombeskriver risken.
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Riskanalyser krävdes för att väga de olika riskerna/möjligheterna med start av elsystemet.
- Är flygplan och helikoptrar av typen
”öppen tankning” går det att lysa ner i
tanken med gastät ficklampa. Det går även
att använda luktsinnet, då färskt drivmedel
har en speciell lukt för de som har
kunskapen att identifiera lukter av denna
typ. Förkunskap krävs.

De olika risknivåerna som har satts fast på pallen.

Piktogram för föremål med explosionsrisk.

Själva riskbedömningen utfördes olika
på olika objekt. Oavsett föremålskategori
gjordes alltid en okulär besiktning avseende
märkningar av olika slag. Medarbetarna i
projektet har alla olika kunskaper och
projektgruppen har försökt stötta varandra
och skapa en tillåtande arbetsmiljö där alla
frågor är välkomna. Vid osäkerhet kring
ammunition och robotar kontaktades
Swedec för att tillsammans med dem
rådgöra om hur föremålet skulle hanteras.
För kontroll av luftfarkoster har projektgruppen arbetat efter följande checklista:
- Kontroll av kvarvarande bränslemängd.
Detta i sig är oftast väldigt svårt att kontrollera då det alltid finns bränsle i större
eller mindre omfattning kvar i ledningar,
pumpar och tankar.
Är flygplanet utrustat för trycktankning
måste det strömsättas för att via bränslemätare kontrollera eventuell kvarvarande
mängd. Detta är en risk i sig att göra på
grund av brandrisken. Det är gammal elektronik
som kan innebära en risk vid användning.
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- Cockpit kontrolleras om flygplanet är
utrustat med syrgasanläggning. Manometern avläses för att utröna om systemet är
trycksatt, alternativt kan en läsa av vid
påfyllningspunkten. Ta i beaktning att det
är äldre instrument som kan vara trasiga/
visa fel. Ta tiden att dubbelkolla och åter
dubbelkolla.
- Övriga trycksystem kontrolleras såsom
tryckluft eller kvävgas, dessa ska vara tömda, avläsning sker på manometrarna. Beakta
att det är gamla instrument.
- Flygplanbatteriet har plockats ut. Innebär
batteriet en risk bör det destrueras då den
komponent som utgör risken sannolikt inte
kan avlägsnas från batteriet.
- Hydraulsystemoljenivå har kontrollerats där
så har varit möjligt. FVM har strävat efter så
låga nivåer olja som möjligt men med insikt
att det aldrig går att tömma fullt ut.
- Kontrollera att landställslås är monterade
på huvud- samt nosställ.
- Kontroll av eventuellt vätskekylsystem i
kolvmotor. Är motorn vätskekyld är ett fullt
kylsystem att föredra, detta motverkar invändig korrosion i motorn, kontroll av läckage vid fullt kylsystem.
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- Raket/katapultstolar måste lyftas ur för att
kontrolleras. Detta är som regel inte möjligt
att utföra rent praktiskt, ett alternativ kan
vara att kontrollera detta via Flygvapnets
Drift och Underhållssystem, DIDAS, eller via
en demonteringslista i samband med att
flygplanet lämnades till museet i fråga.
Denna kontroll ska utföras av experter inom
området, kontakta Försvarsmakten.

destrueras om den komponent som utgör
risken inte kan avlägsnas från batteriet.

- Kontrollera att eventuell huvkastare är
”desarmerade”. Denna kontroll ska utföras
av experter inom området, kontakta
Försvarsmakten.

- Kontroll av vätskekylsystem i kolvmotor,
är motorn vätskekyld är ett fullt kylsystem
att föredra, detta motverkar invändig
korrosion i motorn, kontroll av läckage vid
fullt kylsystem.

- Vid hängd last, kontrollera att det sitter
säkringspinnar monterade samt att lasten är
monterad på ett korrekt sätt. Vid osäkerhet
kontakta Försvarsmakten.
- Om syrgasflaska är monterad i fallskärmspacke, kontrollera att den är trycklös. Vid
tryck kvar i flaskan töms denna. Här krävs
förkunskap för hur tryckkärl töms, vilken
gas som finns i kärlet, om den är hälsovådlig
eller om det måste lämnas in som farligt
avfall.
- Kontrollera att eventuell handbrandsläckare är borttagen, alternativt tömd eller
destruerad.
För kontroll av fordon och aggregat har
gruppen arbetat efter följande checklista:
- Kontrollera eventuellt kvarvarande drivmedel i bränsletanken. Målet är att tank och
bränslesystem ska vara tömda.
- Kontrollera att handbrandsläckare är
borttagen, alternativt tömd eller destruerad.

- Finns det övriga system som arbetar under
gastryck, kontrollera att dessa är trycklösa.
- Hydraulsystem med större mängder
hydraulolja, bör vara tömda. Dessa klassas
som farligt avfall.

Utställningsmontrar
Del ett i projektet var att säkerställa att
det inte fanns något farligt i de publika
områdena på museet.
För att uppnå detta inventerade FVM
föremål i utställningarna, och avlägsnade det
som kunde utgöra risk.
De flygplansinstrument som finns i utställningarna kontrollerades genom att mäta
strålningshalten med en geigermätare. Vissa
instrument kan vara bemålade med radium,
men då betraktningsavståndet är långt och
exponeringstiden kort påverkar det inte
besökare på ett skadligt vis. Det har gjort att
det inte föranlett några åtgärder. Strålningsvärden från mätningarna samlades i Primus.
Även om instrumenten inte utgör en risk
för besökare kan det utgöra risk vid nära
arbete med objekten. Därav krävs säkerhetsåtgärder när föremålen hanteras. Var
uppmärksam på om ett instruments täckglas
är sprucket eller trasigt. Radioaktivt damm
kan emittera från instrument, och är detta
trasigt bör föremålet inte stå i utställning
utan förvaras i magasin/förråd i tätslutande
förpackning.

- Om fordonet ej används, bör batteriet vara
borttaget. Innebär batteriet en risk bör det
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På Flygvapenmuseum finns det spaningsflygplan, kallad DC-3an, som sköts ned av
Sovjetiskt flyg under den så kallade Catalinaaffären 1952 utställd i olika montrar. I en
monter hittades en skarp signalpatron samt
kolsyrepatroner. Det var svårt att bedöma
hur signalpatronerna åldrats och påverkats
efter många år på havsbotten. Patronerna
är idag flyttade från utställningarna till ett
säkert utrymme. Samlingsenheten undersöker i skrivande stund om patronerna och
kolsyrepatronerna ska gallras eller om det
går att göra dem ofarliga.
I utställningen om Kalla kriget hittades två
skarpa patroner monterade som spelpjäser
i ett schackspel. Detta schackspel monterades våren 2017 och på patronerna hade
symboler blästrats. Patronerna hanterades
av museets tidigare utställningstekniker.
Denna incident är ett tydligt exempel på hur
objekt som tidigare ansetts som ofarliga i
nytt ljus och nya inventeringar visar sig besitta en risk. Patronerna plockade bort från
utställningen och kommer att gallras och
destrueras.
Luftfarkoster och fordon
Samtliga flygplan, helikoptrar och fordon i
utställningarna samt i FVMs magasinshangar är säkerhetskontrollerade enligt checklistor som redovisats ovan i beskrivning av
metod. Besättningsutrymmen, flygkroppar,
inre strukturer, tankar, motorrum har inventerats. Där samlas löpande information om
varje individ. Resultatet av besiktningarna är
infört i respektive flygplan/helikopterjournal.
Samtliga journaler är digitaliserade på FVMs
interna server. Vidare arbete är att föra in
journalerna i databasen Primus.
De farliga föremål och komponenter som
hittats i projektet har avlägsnats där så har
varit möjligt. Ett vanligt förekommande

exempel är fast installerade motorbrandsläckare. Det enklaste lösning i dessa fall
bedöms vara tömning, dock innehåller
många av dem giftiga ämnen, och det
föreligger risk för läckage om de avlägsnas.
Majoriteten av luftfarkosterna i FVMs samling hade före inventeringen tidigare tömts
på bränsle och olja. Ett uppseendeväckande
undantag var J 21A som visade sig innehålla
200-300 liter flygbensin vid en inspektion.
För att utföra en tömning av flygplanet
behöver det förflyttas utanför museets, vilket
innebär en omfattande operation. I nuläget
står J 21:an kvar i utställningen i väntan på
att åtgärden ska genomföras. Museets
personal är informerad om att flygplanet
innehåller bränsle. Vidare ska brandkåren
och städföretaget som städar FVM informeras. Resultaten av projektet blev mycket
varierande, men denna upptäckt var den
enda som klassades att vara av allvarligare
karaktär. Konsekvenserna av en incident
kan bli mycket allvarliga.
Samtliga katapult-och raketstolar kontrollerades i projektet. Detta har skett i
samverkan med Swedish Air Force Historic
Flight, SwAFHF, som har erfarenhet av detta.
De farliga föremål som identifierats i luftfarkoster och fordon har demonterats och
placerats i FVMs säkerhetsrum.
Torium i jetmotor RM 6C
Torium är ett radioaktivt ämne som fick
stor användning som legeringsämne i
magnesium för tillämpningar som kräver
hög hållfasthet vid höga temperaturer
och samtidigt låg vikt. Ett typiskt
användningsområde var flygfarkoster där
till exempel motordelar och termiskt utsatta
strukturella detaljer kunde tillverkas i
magnesium-torium-legeringar.
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Torium användes vid byggandet av RM 6C
som användes i de senare versionerna av
Draken.
J 35D – Denna version byggdes i 120
exemplar och levererades mellan åren 1963–
1964.
S 35E – Totalt 59 flygplan i en
spaningsversion där radar och beväpning
gett plats för kameror (av lod- och
snedbildstyp). Mellan åren 1965 och 1966
levererades 30 individer med serienummer
35902–35931. Mellan åren 1966 och 1968
levererades 29 ombyggda J 35D, dessa fick
nya serienummer 35932–35960. Samtliga
flygplan av spaningsversionen flögs
endast vid Södermanlands flygflottilj och
Norrbottens flygflottilj.
J 35F – Totalt 230 flygplan av denna version
med förbättrad elektronik byggdes. J 35F
levererades mellan åren 1965 och 1972.
J 35J – Mellan åren 1987 och 1991
livstidsförlängdes 67 stycken J 35F genom
uppgradering till J 35J standard.
Motorerna innebär, enligt utsago från KTH
och Försvarets Materielverk – FMV, i sig ingen stor risk men de räknas som miljöfarligt
avfall och det är FVMs skyldighet att
säkerställa att museet vet var de förvaras.
Motorerna klassas som riskavfall om de ska
destrueras.
FVM har cirka 32 motorer i sin samling,
vilket innebär drygt 26 kilo torium sammanlagt i dessa. Till museets verksamhetsplan,
VP, för 2020 planeras följande åtgärder
• Inventering - antal motorer
• Inventering - hur förvaras motorerna?
• Inventering - Finns det lösa inloppsdelar
i magasinen?

• Korrekt och konsekvent beskrivning i databasen Primus, med information om torium.
• Finns i Sverige några privatägda RM 6C
motorer? Ägarna bör i så fall informeras om
att motorn inte kan destrueras på vanligt sätt.
• FVM har idag ett antal flygplan med RM
6C motorer placerade på olika platser ute i
Europa. Hur bör museet hantera dessa?
Hängande flygplan i hall 3
På flygmuseer i Storbritannien pågår nu en
diskussion om säkerhet rörande hängande
flygplan. På RAF Museum i
Cosford diskuteras att var tionde år
ta ned flygplanen för att säkerställa att
det inte finns några strukturella skador i
konstruktionen, både i hängningsanordning
och luftfarkost. I Sverige finns krav att
hängningsanordning av flygplan ska egenbesiktas varje år och extern-besiktning
skall ske vart femte år. Regler och riktlinjer
angående besiktning och eventuellt slitage
på hängande luftfarkosternas har inte genomförts inom ramen för projektet Farliga
föremål. Potentiella problem kring hängande
flygplan planeras att utredas på FVM.
Magasin By 341
Magasin By 341 är Flygvapenmuseums
huvudmagasin. Här förvaras museiföremål
och reservdelar till flygplan, allt från tallrikar,
små skruvar och plaketter till hela flygplan.
Huvuddelen av föremålen förvaras i pallställ
men det finns även hyllförvaring i magasinet.
Inventeringen av föremål i detta utrymme
startades mars 2018. Under arbetet har FVM
inventerat rad för rad i magasinet. I början
av projektet samlades samtliga föremål som
hörde samman och som var uppdelade på
olika platser i magasinet ihop. Detta för att
föra samman dessa, samt ändra placering
på det som inte hörde till kategorin. På grund av tidsbrist ändrades detta arbetssätt till
att istället inventera föremålen som de påträf
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fades, utan någon logisk ordning. Lärdom
av detta är att redan i planeringsstadiet av
projektet avsätta ytterligare tid för att kunna
utföra arbetet ordentligt. Det sparar både tid
och resurser att utföra arbetet grundligt en
gång än att gå tillbaka och göra om arbetet.

Föremålsposterna i databasen har uppdaterats med placering och risknivå. Alla pallar
har märkts med etiketter med
föremålens risknivå och riskpiktogram.

Pallarna har efter behov packats om och
bytts ut för att skapa säkerhet i arbetet och
en säker miljö för föremålen. FVM har under
hela arbetet strävat efter att skapa en bättre
miljö för såväl medarbetare som föremål.

Pallar uppmärkta med risknivå.

Magasinet har inneburit många utmaningar
på grund av dåligt placerade föremål och
dålig framkomlighet eftersom många
pallar har förvarats på golvet.

Matilda Källander kör truck.

Förvaring direkt på golv har behövts då
pallarna i pallstället tidigare inte packats
för att minimera utrymmet. FVM har under
arbetet kunnat komprimera förvaringen i
pallstället och samtidigt ge en bättre
förvaring till föremålen.
Före under och efter ompackning.
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ten är förpackade i kartonger som i sin tur är
förpackade i en sluten lastpall. Vid implosion
kommer de små rören implodera i sina lådor
utan att skada intilliggande föremål eller
medarbetare. Säkerhetsutrustning krävs vid
hantering.
• Ett stort gammalt batteri i ett kraftaggregat
• En ficklampa med batterier i dåligt skick

Före och efter inventering i samma gång i magasinet By 341.

De föremål som har klassats som hög risk
har placerats i säkerhetsrummet för vidare
hantering. Säkerhetsrummet är ett slutet
utrymme på FVM där vapen, radioaktivt,
giftigt och hälsovådligt material förvaras.
Hittade föremål som flyttats till
säkerhetsrummet:
• Okänd gasbehållare
• Två förpackningar med gaspatroner
• FVM.152536 batteri till sektorfyr
• En differentialmanometer innehållande
kvicksilver, ingår i FVM.128303
• Instrument som efter undersökning gav utslag för radioaktivitet
• En metallbur med fulla batterier,
FVM.119832
• Ett stort PPI-rör, som låg inuti en
oregistrerad låda med reservdelar till PS41. PPI står för ”Plan Position Indicator” (PPI)
och är den vanligaste formen av display som
används i olika radaranläggningar.
PPI:n monteras i radaranläggningen och
information från radarns antenn visas på
PPI:s skärm. Radarns antenn utgör vanligen
mitten av PPI:s display. Samma låda innehöll
splitter efter ett likadant redan imploderat
PPI-rör, samt PPI-rör av mindre storlek.
De har fått vara kvar på sin placering i pallstället då de inte anses utge en risk. Objek

Hittade föremål som är kvar i magasinet
• Potentiell risk: hydraulolja. FVM.119838
hydraulprovningsaggregat
• Potentiell risk: likriktarrör, kan implodera.
FVM.127478
• Potentiell risk: hydraulolja.
Hydraulaggregat. FVM.152551.
• Potentiell risk: hydraulolja. FVM.119892
hydraulprovningsaggregat,
• Potentiell risk: hydraulolja. FVM.119848
hydraulprovningsaggregat,
• Potentiell risk: hydraulolja. FVM.152547
hydraulprovtryckningsbänk,
• Potentiell risk: hydraulolja. FVM.152545 och
152546. Hydraulaggregat.
• Potentiell risk: PPI-rör, kan implodera.
Oregistrerade delar till PS-41 (tillhör FHT
enligt lapp).
• Potentiell risk: bildrör. Finns i en lös
pall i gång 15 med blandad oregistrerad
elektronik.
• Potentiell risk: glastermometer med
kvicksilver. FVM.151666.
Gallrat och destruerat
• Hög risk: asbest. FVM.127758 avgasrör.
Extra pallställ har monterats och alla ställ
besiktats av leverantören Tungservice. De
föremål som har hittats har antingen
tagits bort för destruktion, tömts eller på
annat sätt gjorts ofarliga. Mindre föremål
med kvicksilver som termometrar har fått
en etikett med faropiktogram på föremålet.
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Huvuddelen av instrumenten har mätts
avseende radioaktiv strålning och dessa
resultat finns införda i museets databas.
Dessa uppmätningar genomfördes 2017,
innan projektet Farliga föremål inleddes. De
vapen som förvaras i säkerhetsrummet har
inventerats och ingen ammunition hittats.
FVM har hos Strålsäkerhetsmyndigheten
registrerat att museet förvarar ”slutna
strålkällor, öppna strålkällor eller teknisk
anordning” som innehåller röntgenrör eller
radioaktivt ämne. Anmälan sker enligt 2 kap
1 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter
(SSMFS 2018:2) om anmälningspliktiga
verksamheter. Anmälan uppdaterades 2019,
diarienummer 277-3.6/19.
Pallstället i säkerhetsrummet besiktades
2019. Då noterades en kollisionsskada i
behov av åtgärder. Detta innebar att
pallstället behövde tömmas innan arbetet
genomfördes vilket skedde under våren
2020. Rutiner för arbete i Säkerhetsrummet
har upprättats och finns tillgängliga vid
dörren samt på FVMs server.

Piktogram på föremål

All information om faror och åtgärder har
registrerats i föremålsdatabasen Primus
samt fysiskt på pall. Det har däremot inte
varit tekniskt möjligt, att på ett smidigt
sätt, få in noteringen ”Ingen uppenbar
risk” i samtliga poster med de föremål som
bedömts riskfria på grund av att databasen
Primus inte varit kompatibel med åtgärden.
Det behöver göras efterhand vid fortsatt
föremålsinventering.
Vapen i By 341
Alla vapen i magasin By 341 har inventerats
i samband med projektet Farliga Föremål.
FVM hade vid inledningen av projektet tre
vapenkassuner. En av dessa hade gått i
baklås och kunde inte öppnas. Den havererade vapenkassunen togs ut på gården av
leverantören Tungservice och öppnades av
Certego. Vapnen från denna kassun inventerades och flyttades till ny kassun.

Lägerhyddan
Magasinet fungerar som ett lagringsmagasin
för i huvudsak reservdelar, museiföremål
och utställningsrekvisita. Arbetet med
undersökning och åtgärder har skett under
2018. Till en början gjordes en snabb
översikt på både övervåning och entréplan,
samt de förvaringsutrymmena som finns
på utsidan av huset.

Arbetsmiljön och klimatet i vapenkassunerna är påfallande dålig med många tunga
lyft och undermålig bevarandemiljö för
föremålen. Det är ett slutet klimat med delvis
organiskt material vilket gynnar mögel. Förbättrad förvaring för vapnen bör åtgärdas.
Ingen ammunition eller andra farliga föremål
har hittats i kassunerna.

Entréplan rum 1
Här förvaras verktygssatser, instrument,
flygplansstolar, täckplåtar, hyllmateriel m.m.
Verktygssatserna inventerades och i
förekommande fall rensades de från batteri,
vätskor och dylikt. Lastpallar i ställ
genomsöktes och inga farliga föremål
påträffade.

Säkerhetsrummet i By 341
Flygplansinstrument, 30 och 20 millimeters
kanoner samt vissa handeldvapen förvaras
i säkerhetsrummet.
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Entréplan rum 2 ”torrluftdelen”
Här förvaras apparater, rör/slang, täckplåtar
med mera. Alla pallar genomsöktes under
projektet. Det som påträffades och klassades
som farliga föremål var brandsläckare
avsedda för flygplan. Dessa plockades bort
för tömning, vilket delvis utförts under våren
2020. I rummet förvarades även ett antal
tält som sannolikt är impregnerade med
hälsovådliga ämnen, exempelvis pesticider
eller flamskyddsmedel. Ingen åtgärd har
vidtagits med dessa. Säkerhetsutrustning
bör användas vid all hantering av detta
material.
Entréplan rum 3
Här förvaras en del haverimateriel, möbler,
huvar och glas, samt delar till flygplan och
kringutrustning. Samtliga raketstolar är
avkrutade. Alla lastpallar och hyllor med
kartonger/lådor är genomsökta.
Inga farliga föremål påträffades.
Entréplan rum 4, ”gummiförråd”
Här förvaras däck, hjul, livbåtar, säcktankar,
flygplansrutor, vinschaggregat för
måldragare med mera. En livbåt tillhörande
den förolyckade DC-3:an ligger förpackad
i särskilt emballage. Säcktankarna innehöll
en del skyddsvätska. Vid genomsökning
påträffades livbåtar med tryckbehållare samt
en livbåt som misstänks innehålla både
tryckbehållare och nödraketer/signalskott.
Ett antal uppblåsbara livvästar påträffades
och samtliga är trycklösa.
Entréplan rum 5
Detta rum innehåller enbart däck/hjul. Inga
farliga föremål påträffades vid genomgång,
samtliga hjul är trycklösa. Dock kan det
tänkas att ett slutet utrymme med däck kan
vara ohälsosamt att vistas i på grund av de
ämnen som kan utsöndras från föremålen
när de åldras. Luftprov bör tas.

Lägerhyddan plan 2
I rummet finns inskrivna föremål,
stödsamling och utställningsrekvisita. I
detta utrymme påträffades en lövblås av
äldre modell med en liten mängd bensin
i tanken, en spritflaska till hälften fylld
med olja. Vidare fanns det fotogenkärl och
startbränsleaggregat. Dessa är tömda på
innehåll.
I den västra delen finns det några äldre
kapslar till flygplan samt maskeringsnät.
Dessa är troligtvis behandlade med
hälsovådliga ämnen. Provtagning har ej
utförts på dessa men på andra likvärdiga
föremål. Skyddsutrustning bör bäras vid
hantering av dessa föremål.
Ljung
Ljung är FVMs distansmagasin. Klimat och
förvaringsmöjligheter i detta magasin är inte
anpassade för att bevara museala föremål,
och således har bevarandemiljön stora
brister. I nuläget förvaras föremål här som
bedömts som tillräckligt tåliga för att stå
emot den nedbrytning som magasinet orsakar. Trots detta förekommer korrosion och
mögel på ett antal föremål. I Ljung förvaras
FVMs fordonssamling, bomber, missiler,
domkrafter, extra tankar med mera.
Arbetet inleddes med en städdag som
genomfördes i september 2018. Under städning användes andningsmasker. I samband
med städdagen monterade och besiktade
Tungservice nya pallställ i delar av utrymmet.
En första inventering genomfördes 11-14
september 2018. Alla pallar i det så kallade
”Bombrummet” lyftes ned och genomsöktes.
Fordonen inventerades.
Fortsatt inventering Ljung skedde den 8
november 2018. Denna gång inventerades
även utrymmet benämt ”Nya robotrummet”
och övervåningen.
Potentiell risk ”Nya robotrummet”:
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• En pall med div färgburkar

destruerades. Vidare utförde Swedec undersökning av termitbomben genom att ta prov
och antända det. Undersökningen visade att
bomben var skarp. Bomben gallrades och
destruerades. I databasens föremålspost
anges antal föremål som fem, vilket innebär
att fem bomber är inskrivna under samma
föremålsnummer:

• En brandsläckare
• En pall med diverse färgburkar framför
porten ut.
Att inventera i delar av utrymmet på
övervåningen innebar flera utmaningar både
gällande bevarandemiljö och arbetsmiljö,
då rummet i huset bortre del saknade
fungerande belysning, och föremålen var
placerade på ett mycket otillgängligt sätt.
De farliga föremål som lokaliserades var ett
bränslepumpaggregat (PUG) med
brandsläckare med bränsle kvar. Tanken och
brandsläckaren tömdes senare på sitt innehåll. I rummet återstår mycket arbete i form
av bättre belysning och rensning av golv.
Informationen noterades i skyddsrondsunderlag och åtgärder planeras för 2020.

1. Termitbomben som Swedec oskadliggjort
2. Termitbomb som är utlånad till Halmstad
enligt låneavtal. Besiktad 2019 och ofarlig.
3. Betongbomb i Ljung
4. Saknas.
5. Saknas.
Som kan ses i listan ovan så vet FVM inte i
dagsläget var två av dem är placerade och
dessa har därför inte kunnat riskbedömas.

På övervåningen, i det så kallade ”fälltanksrummet” har inga farliga föremål hittats.
Även i detta utrymme återstår mycket
arbete i form av installation av bättre
belysning och rensning av golv. Informationen noterades i skyddsrondsunderlag
och åtgärder planeras för 2020.
Under inventeringen hittades bland annat
två misstänkt skarpa objekt, en sjömålsrobot
07 och en termitbomb. I januari 2019 kom
personal från Swedec, Eksjö och undersökte
potentiella farliga objekten i magasinet i
Ljung. Rb 07, kallad ”Seacat”, vägdes och
konstaterades väga mindre än en skarp robot och bedömdes därför vara ofarlig.

Ammunitionsexpert Gary Campbell formulerade följande i ett epostmeddelande den 5
februari 2019:
”Brandbomben var helskarp med tändrör
och allt. Den förstördes i förra veckan på
sprängplatsen i EÖ och det var bra kraft i
den.”
Bomben som Campbell refererar till var en
12 kg brandbomb som innehöll termit. En
skarp bomb i sig utgör en betydande risk,
detta föremål var därtill apterad med
tändrör. En olycka orsakad av okunskap
om bombens beskaffenhet kunde resulterat
i ett allvarligt tillbud. Rutiner för arbete i
Ljung har upprättats i samband med
projektet.

Raketmotorn som hittats under projektet
bedömdes vara laddad, varpå Swedec tog
med sig roboten för att den skulle oskadliggöras. Objektet var inte accederat i FVMs
samlingar och bedömdes inte ingå i museets
insamlingsområde. Roboten gallrades och
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Magasinshangaren
I den nybyggda Magasinshangaren förvaras
luftfarkoster som inte visas i FVMs utställningar. När inventeringen genomfördes fanns
trettiotre luftfarkoster i hangaren. Alla luftfarkoster genomsöktes efter farliga föremål,
och identifierade riskobjekt utsorterades till
säkerhetsrummet där de förvaras i väntan
på gallring och destruktion. I en helikopter
påträffades en komplett nödpacke med
nödsändare. All information dokumenterades i respektive luftfarkosts flygplanjournal.
Valvakan
I magasinet som kallas Valvakan förvaras
jetmotorer, fordon och pallställsförvarade
föremål. I ett eget utrymme förvaras
Flygvapenmuseums textilsamling.

Mekanikeroveraller i Textilmagasinet

Inventering genomfördes under augusti och
september 2018. Alla pallar lyftes ner och
genomsöktes. Alla fordonen inventerades.
I samband med inventeringen togs alla
fordon och flygmotorer ut på gården och
ett nytt pallställ byggdes och besiktades av
företaget Tungservice. Vid inventeringen hittades mindre krutladdningar, brandfarliga
vätskor, batterier och olika tryckkärl som
sorterades ut.

Valvakan – Textil
Enligt dokument som återfanns under
projektet har ett antal av textilierna i
Valvakan behandlats med bekämpningsmedlet Lindan (gammahexaklorcyklohexan)
som är klassat som ett hälsofarligt ämne.
Dokumentationen från år 1997 och 1999
refererade till tester som utförts vid denna
tid. Följaktligen visste personalen vid FVM
om att samlingen innehöll det hälsovådliga
ämnet Lindan vid denna tid, men sedan
tappades den kunskapen. I dagsläget är
det fortfarande oklart vilka av föremålen
som är behandlade och om de behandlats
av FVM eller av FM. Detta är ytterligare ett
exempel på vikten av dokumentation, och
att denna dokumentation finns tillgänglig för
museets personal. Medarbetare som under
de senaste åren arbetat med textilsamlingen
erbjöds därför att ta blodprov, för att se om
ämnet lagrat i kroppen och i så fall i vilka
halter. Alla som själva kände en önskan att
testa sig anmälde sig till HR-ansvarig på
SFHM som samordnade testerna med företagshälsovården. Allt arbete i textilmagasinet
stoppades tills vidare. Inga förhöjda värden
hittades vid provtagningen.
Prover har också tagits på textilsamlingen
men inga rester av bekämpningsmedel
hittades. Baserat på dessa resultat togs
beslut att personalen kan arbeta i textilsamlingen, men att speciella rutiner måste följas.
Efter att vidare provtagning gjorts kunde det
konstateras att det förekommer pesticider
och metaller på uniformerna. Vidare arbete
behöver utföras för att ta fram en arbetsmetod som fungerar både i teori och praktik.
Som ett led i att rena luften och skapa en
bättre arbetsmiljö har två luftrenare köpts
in och placerats i det största textilrummet
i utrymmet. Hela textilmagasinet är idag
klassat som en potentiell risk. Då textilmagasinet ur bevarandesynpunkt bör uppdateras
kan det vara av relevans att i framtiden flytta
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textilsamlingen, och i samband med detta
utföra en sanering av föremålen.

kommer inventeringen att slutföras. Tillika
finns ett fåtal pallar i By 341 som inte kunnat
inventeras då de vid tidigare tillfälle byggts
in i pallstället, och därför inte kan nås. Dessa
kommer att inventeras 2020, då det krävs
ett större projekt att plocka ned pallar för
att ta bort de balkar som “låst in” föremålen.
Pallar, eller i vissa fall hela rum, har märkts
upp med säkerhetsklassning; Ingen risk,
potentiell risk eller hög risk, där så
erfordras har objekt märkts med piktogram.
Personalen arbetar nu i en säkrare
omgivning, men det bör uppmärksammas
att en museisamling aldrig blir helt säker.
Risker kommer alltid att finnas och nya
risker kommer att identifieras, men resultatet av projektet är att FVM idag har långt
större erfarenhet, medvetenhet och
dokumentation av vilka risker som kan
förekomma samt hur museets personal
bör agera runt dem. Ett viktigt resultat av
projektet Farliga föremål är att medarbe-tarna nu har en mycket högre
riskmedvetenhet och att arbetsmetoder
och rutiner anpassats för arbete i FVMs
magasin. Samtlig kunskap som genererats
i projektet skall föras vidare till nya medarbetare för att inte göra samma misstag
igen, där farliga föremål klassas som säkra.

Rutiner för arbete i textilmagasinet har
upprättats och finns tillgängliga vid
magasinsdörren samt på FVMs server.
Gamla snickeriet
I utrymmet som benämnts Gamla snickeriet
förvaras icke registrerade
föremål, mindre museiföremål och rekvisita.
Föremålen förvaras på hyllsystem. Lokalen
Gamla snickeriet inventerades senhösten
2018. De flesta föremålen i utrymmet är
oregistrerade.
På bottenvåningen hittades stora mängder
brandsläckare av olika slag.

Tryckkärl

Rutiner för arbete i de olika magasinen har
tagits fram i samband med projektet.
Genom projektet har farligt packade/
placerade pallar i magasinen åtgärdats,
och pallar är efter projektets genomförande
justerade så att de står säkert och är lätt
åtkomliga. Pallställ har byggts ut i Valvakan,
Ljung och By 341.

Där fanns även ett mätinstrument som
innehåller kvicksilver – dessa står kvar i
Snickeriet vid projektets slut och ska
tömmas eller destrueras.
Resultat och fortsatt arbete
FVM har genomsökt hela samlingen och
sorterat ut de farliga föremål som hittats för
att antigen oskadligäras eller destrueras.
Arbete återstår på våning två i Ljung där
vissa lådor inte kunnat inventeras på grund
av de risker som finns vid arbete i dessa
utrymmen. När arbetsmiljön åtgärdats där

Under 2019 har FVM startat en inventering
av flygmuseer där Flygvapenmuseums
personal säkerställer att FVM inte lånat
ut några farliga föremål. Vid besök på
museerna inventeras alla lånade föremål
och vapen. Efter besöket upprättas nya
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låneavtal. I samband med inventeringarna
diskuteras även risker med flygmuseernas
egna samlingar. Inventeringarna fortgår
under år 2020.
De flygplan som har lånats ut till museer i
Europa och flugits dit utgör en osäkerhetsfaktor. Statusen på flygplanens bränslesystem, raketstolar och huvsprintar, avkrutade
eller inte avkrutade stolar, nödpackar,
halonsläckare är idag okänd och är ett stort
projekt att inventera. Det finns skäl att anta
att FM genomfört de säkerhetsåtgärder som
krävs när ett flygplan överlämnas till ett
museum, men tyvärr saknar FVM dokumentation av detta. FVM har lärt av egen
erfarenhet genom de flygplan som
förvärvats till museet, att det inte går att
ta detta för givet. Om FVM haft möjlighet
att genomföra efterforskningar i datasystemet DIDAS skulle det möjligen gå att hitta
information om vilka åtgärder som utförts
på luftfarkosterna innan de överlämnats till
museet.
Linköping 2019-10-04
Marie Andersson
Per Björkqvist
Stina Hedvall
Matilda Källander
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Gemensamma slutsatser vid
Armémuseum och Flygvapenmuseum
Några gemensamma slutsatser och lärdomar av projektet
Farliga föremål:
• Säkerhetsmedvetandet har höjts inom SFHM där risker med samlingarna kunnat
ringas in.
• Föremål har gallrats på grund av hälso- och säkerhetskriteriet men också med
hänvisning till överrepresentationskriteriet.
• Bättre förvaringslösningar har skapats för de föremål med risk som blivit kvar i
samlingarna.
• Nya rutiner har skapats för hur farliga föremål ska hanteras och med hjälp av
projektrapporten kan nu både SFHM och andra institutioner se hur
liknande projekt kan genomföras i framtiden.
• Utmaningar inom arbetsmiljön har tydliggjorts med hjälp av riskanalyser.
• Kontaktnät med experter inom området har vidgats väsentligt.
• Kunskapen om våra samlingar har ökat och även insikten om hur föremålen
har använts och vilken roll de spelat inom försvaret.
• Ett viktigt delmål i projektet har varit att genom dokumentation visa hur arbetet
har gått till och att riskbedömningarna går att finna i Primus i de fall föremålen
funnits registrerade.
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