
Explosion eller puff?
Sven Dahlin är född 1924. Han har vuxit upp i Dalkarlsberg. Sven hör till de minnes-
starka. Han har berättat om hur det gick till när en mycket stor granat kördes till Dal-
karlsbergs herrgård. Året var 1930. Idag vet vi att den var 1 meter lång, 30 cm tjock 
och vägde 350 kg. Granaten hittades på Bengtstorps öken eller ”Bengtstorpsökna” 
som man säger här. Öken var i det här fallet en skogsallmänning, ett område som var 
en bys gemensamma egendom. Där var det fritt fram att hämta timmer och ved. 
Bengtstorps öken gränsade till Bofors skjutfält.  

Adrian Andersson 
Den som gjorde granatfyndet hette Gustav Andersson, också han född och uppvuxen 
i Dalkarlsberg. Gustav berättade om jättegranaten för sin far Adrian (1885-1960). 
Adrian Andersson var anställd som körkarl hos Stribergs grufveaktiebolag dit järn-
malmsgruvorna i Dalkarlsberg, Pershyttan och Striberg hörde. Bolaget hade en egen 
öken, som äldre bybor kallar ”Västra ökna”. Från den körde man sånt som behövdes i 
gruvorna, t.ex. timmer för väggförstärkning av schakt och orter och ved att elda med. 

Helmer Nylander
Adrian berättade om sonens fynd för sin chef, skogvaktaren Helmer Nylander (1882-
1968). Denne hade sin bostad i en del av den rymliga herrgården som då ägdes av 
Stribergsbolaget. Förutom skogvaktaren bodde gruvfogden där och bolagets sjukskö-
terska hade sin mottagning i herrgården. Nylander blev nyfiken på granaten och be-
gav sig ut till fyndplatsen vägledd av far och son Andersson.  

En souvenir 
Nylander måste ha räknat med att granaten var ofarlig. Han ville ha den hemma vid 
herrgården som souvenir. Eftersom det var, och är, förbjudet att ta hem upphittad 



ammunition från ett skjutfält tog skogvaktaren en dubbel risk. För det första kunde 
han inte vara säker på att den verkligen var ofarlig. Och för det andra skulle det inte 
dröja länge förrän ledningen för Bofors skjutfält skulle få höra talas om hans tilltag. 

Transport över stock och sten 
Vi vet inte vid vilken tid på året som Gustav Andersson hittade granaten, men det 
spelar ingen roll för det fanns ändå bara ett sätt att frakta den från skogen och det var 
med häst. Det var en sträcka på cirka 5 kilometer. Om Gustavs far Adrian gjorde 
transporten på vintern måste han ha kört den på sin timmerkälke. Om det var snöfritt 
hade han fått lov att dra den på en släpa, två kraftiga störar som han satt fast på ömse 
sidor av hästens seldon. Störarna hölls hjälpligt ihop med en tvärslå. 

Innan Adrian tog itu med frakten av den jättestora granaten gick han säkert tillbaka 
till fyndplatsen på skogen för att lite noggrannare se efter hur den låg i terrängen och 
vilka problem han kunde räkna med att stöta på. Snabbt måste han ha insett att det 
här skulle han inte klara av på egen hand. Vem fick han hjälp av? Kanske var det 
Helmer Nylander själv som ställde upp. ”Nylander var lika bred som han var lång” 
säger en annan äldre Dalkarlsbergare. Ett bevarat fotografi ger fog för det påståendet. 
Han var nog en stark karl. 

Snart visste hela Dalkarlsberg
Ute vid fyndplatsen lyckades karlarna få upp granaten på kälken eller släpan. Fram-
me vid herrgården rullade de ut den i trädgården framför huset. Nylander ville gärna 
visa upp den för besökare och för folket i byn och då måste den synas ordentligt. Det 
var väl därför han bad en av bolagets snickare att bygga en ställning, en ”vagga” som 
Sven Dahlin säger. Snickaren hette Adolf Persson och bodde då på gården Norra Yr-
statorp. Han sågade till ett par grova stockar och två rejäla tvärslåar. På stockarna tog 
han ur en halvcirkel som passade granaten. Snart visste hela Dalkarlsberg att Nylan-
der kört hem en jättegranat från skjutfältet. 

Månraket eller grindstolpe? 
I åtta decennier har den legat fullt synlig för omvärlden. Av ställningen som den ur-
sprungligen låg på finns inte längre några spår. Genom åren har den inte bara varit av 
intresse för nyfikna att titta på. Tonårspojkar har tävlat om vem som kunde lyfta den 
högst och hålla den kvar längst. Barn har suttit på den och hoppats på att den var en 
raket som kunde gå ända upp till månen. Och för inte så länge sedan tog grannen till 
herrgården sin grävare och körde den till sin verkstad och målade den med röd rost-
skyddsfärg. Kanske kunde den ställas upp som ”grindstolpe” vid tomtinfarten? Men 
så blev det inte utan han körde tillbaka den till sin viloplats i trädgården vid herrgår-
den. 

Knuff med snöblad 
Det visar sig också att den har flyttats vid andra tillfällen på senare år. När Dalkarls-
bergs herrgård drevs som Bed and Breakfast, tyckte ägaren att det inte gick an att ha 
en stor granat liggande på gårdsplanen framför entrén där gäster parkerade sina bilar. 



Lösningen blev att vägsamfällighetens fogde fick rycka ut. Det var på vintern. Med 
traktorns snöblad knuffade han iväg granaten så att den kom lite mer i skymundan. 
Och där har den legat till dess att herrgården för drygt ett år sedan fick nya ägare. Att 
att ha en stor röd granat inte långt från husknuten är inget som tilltalar familjen. 

SWEDEC bestämmer 
Polisens nationella bombgrupp var på senvåren på plats i Dalkarlsberg och kom fram 
till att uppdraget är så pass stort att man överlät det till SWEDEC, Totalförsvarets 
specialavdelning för ammunitions- och minröjning. Det gäller nu för SWEDEC att ta 
reda på exakt vad det är för slags granat för att kunna få veta vad som finns inuti den 
och om den är skarp eller ej, innan man slutgiltigt bestämmer sig för om att spränga 
den på plats.  

Ingen rysk roulette 
Gamla granater kan med tiden bli farligare än nya. Diverse kemiska reaktioner i in-
nanmätet kan leda till att de inte klarar kraftiga stötar utan att explodera. Blindgånga-
re kan utsättas för tuff hantering flera gånger utan att explodera, men till slut smäller 
den. ”Konsekvenserna är för höga för att spela rysk roulette”, säger Gary Campbell 
på SWEDEC och har därför tills vidare bestämt att granaten ska sprängas där den lig-
ger. 

Inte lastbilsflak 
Att den skulle explodera är knappast troligt så länge den inte utsätts för en alltför 
omild behandling. Därför får den inte röras och definitivt inte köras från trädgården 
på ett lastbilsflak. Flera bybor har sagt sig vara villiga att ordna den saken. För att 
ingenting skall kunna hända innan den sprängs har man ställt en tung betonghuv över 
den och sedan täckt huven med många lass sand. Beräkningar säger att om den har 
20-30 kg sprängvikt och skulle explodera oskyddad kan en stor del av Dalkarlsberg ta 
allvarlig skada.  

Massor med sand 
När det är dags för sprängning behövs mycket mer sand. SWEDEC räknar med att 
hundratals ton måste köras fram för att täcka granaten ordentligt. Om man räknar 
med att en större lastbil kan ta tio ton på flaket och att SWEDEC vill ha 500 ton sand 
framkört, betyder det alltså att motsvarande 50 tunga lastbilar kommer att trafikera 
den smala byvägen fram till herrgården. Och när granaten har sprängts kommer det 
mesta av sanden att köras bort. Vi kommer att få uppleva en skytteltrafik som ingen i 
Dalkarlsberg har kunnat drömma om ens i sin vildaste fantasi. 

Evakuering av byn
Polisen, som har ansvaret för att skydda invånarna, tror att risken är 15% att något 
går snett vid sprängningen. Det är fullt tillräckligt för beslutet att evakuera befolk-
ningen inom en radie på en kilometer från herrgården den dag SWEDEC spränger. En 
grannlaga och mycket ovanlig uppgift för polisen. 



Masonit över fönstren
Herrgården har 32 fönster. Alla skall lyftas av. Masonit skall spikas för. Det måste gö-
ras för att hindra sanden som täcker granaten från att kastas in i huset vid sprängning-
en. Samma sak gäller för de närmaste grannhusen.  

Djupa diken 
Nu är det inte bara sanden som ställer till problem. Man räknar också med att risken 
finns att en stark tryckvåg sprider sig vid sprängningen. Därför skall diken grävas 
som skall jämna ut kraften i vågen. Ett djupt dike kommer att grävas på herrgårds-
tomten, ett annat tvärs över grannens gräsmatta cirka 50 meter från sprängplatsen. 

Visste Bofors? 
Några frågor är tills vidare obesvarade. Varför fick Nylander ta granaten och köra den 
till sin bostad? Visste inte Bofors om att det kunde ligga blindgångare eller ofarliga 
granater fyllda med betong i den den här storleksklassen på skjutfältet? Och om det 
var Nylander som berättat för boforsarna om jättegranaten kunde dom verkligen ha 
låtit honom köra den till herrgården utan att först kontrollera om den var skarp eller 
inte? 

Vem har skadeansvar? 
Ansvarsfrågan för eventuella skador som kan uppstå vid sprängningen är oklar men 
utreds nu. Kostnaderna för hela operationen motsvarar säkert en miljon kronor. 
Många i byn tycker att det här är vansinnigt, men vi som bor i Dalkarlsberg måste 
förstås förlita oss på att myndigheterna vet vad som måste göras. De som berörs är 
Försvarsmakten (SWEDEC), Polisen, Räddningstjänsten, kommunen och länsstyrel-
sen. 
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