
DANSK E  S CE N E R 
TAGER I K K E 
HØJD E FO R 
LUFTART I ST E R 
MANGE DANSKE SCENER HAR IKKE DE FACILITETER, DER ER NØDVENDIGE, 

NÅR KUNSTNERE SKAL OPTRÆDE I LUFTEN. DERFOR MÅ FORESTILLINGER MED 

TREDIMENSIONELLE SETUPS OFTE TILPASSES, OG DET KAN GÅ UD OVER DET 

KUNSTNERISKE UDTRYK SAMT UDFORDRE ARTISTERNES SIKKERHEDSFORHOLD. 

SÅDAN LYDER DET FRA ERFARNE KRÆFTER.

A F  C H R I S T E L  B Æ K S T E D

Lalla La Cour har arbejdet som 
trapez-artist de seneste 10 år. 
Pressefoto.
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Visuelle og spektakulære forestillinger kræver mere end bare 
skrå brædder. Både musikere, der optræder ophængt i en wire 
under en teaterkoncert, og luftartister i ny-cirkus forestillinger 
har brug for forsvarlig ophængning. Men de nødvendige fysi-
ske forhold er ikke altid til stede på scenerne. Måske er der 
ikke højt nok til loftet, eller også eksisterer der ikke stærke og 
sikre punkter til at fastgøre scenografi og optrædende. Hvis 
forestillinger med større, tredimensionelle acts skal tilpasses de 
lokale forhold, kan det medføre en betydelig ændring i det 
kunstneriske udtryk og udfordre artisternes viden om egne  
sikkerhedsforhold.

Stort set ingen teatre er gearet til mennesker 

Danske scener er ikke gearet til at rigge mennesker. Rigning er 
den faglige term, der beskriver fastgørelse af lys, scenografi og 
mennesker på en scene, og vurderingen kommer fra artist og 
underviser på Akademiet for Moderne Cirkus, Søren Flor.
»Som udgangspunkt er der stort set ingen teatre, som er gearet 
til at rigge mennesker, af dem jeg kender til. De fleste har kun 
fået lavet enkelte riggepunkter, når det har været nødvendigt. 
Så der er virkelig dårlig rigning, når det kommer til menne-
sker.« 

De sceniske mangler og udfordringer genkender Nils Engel-
brecht, mangeårig produktionsleder hos Københavns Interna-
tionale Teater. Han pointerer dog også, at ny-cirkus er en kræ-
vende genre, når det kommer til ophængning.
»Ny-cirkus forestillinger er jo blevet sådan, at de scenografisk 
arbejder lige så specifikt som almindelige teatre og dansefore-
stillinger. Det er de færreste, der har trapezen eller slack-rope’et 
samme sted. Skal man tilfredsstille alle ny-cirkusforestillinger, 
skulle man have punkter overalt. Og de fleste steder har kun ét 
eller to punkter i loftet og et par i væggene, der kan bruges.« 

Der findes ikke uddannede rigningsspecialister i Danmark, 
men Søren Flor har gennem hele karrieren dygtiggjort sig in-
den for rigning. Han forklarer, at når teatret har lavet rigge-
punkter, er de typisk egnet til lamper, kulisser og tæpper og 
har derfor ikke en sikkerhedsmargin, der passer til mennesker. 
»Teatrene har ofte punkter, der kun kan tage 500 kilo, og når 
man arbejder med mennesker, skal man typisk bruge et punkt, 
der kan tage 1000 kilo.«

Regnestykket bag den høje sikkerhedsmargin er, at et menne-
ske cirka vejer 100 kilo, og det skal ganges med ti, så der er ta-
get højde for både vægt og dynamiske faktorer, fald og tyngde-
kraft. Men det er ikke alle teatre, der arbejder med de beregnin-
ger, har artist Lalla La Cour erfaret. 

Som professionel trapezsartist igennem 10 år, er hun stødt på 
problematikken på flere scener.
»Jeg har rigtig mange steder mødt den mening, at siden jeg 
vejer 65 kilo, så er jeg i dén grad sikret, når jeg hænger i et 
riggepunkt godkendt til 300 kilo – hvilket ofte er det, 

lys-riggen er godkendt til. Sandheden er, at jeg skal bruge to 
punkter á ét ton hver. Det er sjældent, at teatrene er vant til 
at regne med dynamisk vægt.«

Ændringer skaber kvalitetsforskel 

og hæmmer kunsten 

Selvom Søren Flor ofte har måtte sige nej til planlagte acts 
på grund af de fysiske forhold på forskellige venues, er det 
ikke umuligt at finde løsninger. Men det kan være temme-
lig omfattende at sikre artisterne, eksempelvis hvis der er 
virkelig højt til loftet:
»Man kan jo ikke have et reb på 33 meter hængende.  
I stedet må man bore i gulvet eller lave faste ankre.«
Og hvis det ikke kan lade sig gøre, må man have vandtanke 
eller betongrise ind.«

Selvom mange teatre er fleksible med at lave nye punkter, 
oplever Nils Engelbrecht også, at det kan være både prak-
tisk og økonomisk omfattende:
»Man skal have gang i det store udstyr, certifikater, have en 
mand ud og trykprøve og så videre. Og der er da også steder, 
hvor det ikke kan lade sig gøre, fordi det eksempelvis 
kræver et stillads på 15 meter. Og så bliver udgifterne for 
store.«

Når de fysiske begrænsninger fører til ændringer og fra-
valg i forestillingen, bliver konsekvensen snarere kvalitets-
forringelser end kunstnerisk udvikling, mener Søren Flor. 
Hvis løsningen eksempelvis er at fravælge svingende trapez 
på grund af scenerummets højde, mangler et vigtigt udtryk:
»Hvis artisterne har arbejdet på at lave et svingende nummer 
og pludselig skal udføre et statisk i stedet, så vil jeg mene, at 
der er kvalitetsforskel, i det vi laver. Jeg oplever meget ofte, at 
det er mere hæmmende end udviklende.«

Det danske teater Republique har ofte visuelt nytænkende 
forestillinger inden for teater, cirkus og musik på programmet. 
Teatrets direktør, Hans Christian Gimbel er enig i, at der ikke 
opstår ny kunst i en tilpasning:
»Det ville være en overdrivelse at påstå. Man laver jo en 
fore -stilling, fordi den skal være i det univers, der er, og kan 
det, den skal kunne. Hvis du mister det ved at skulle tilrette for 
meget, er det jo dér, du går på kompromis med det, du har 
lavet. Og man kan jo ikke ny-opsætte hvert sted, det er simpelt-
hen for omkostningstungt.«

I karambolage med en teaterrigger

Selvom rammerne kan skabe udfordringer, er der stor efter-
spørgsel efter tredimensionelle setups. Det oplever Hans Chris-
tian Gimbel særligt i udlandet, hvor Republique jævnligt turne-
rer:
»Det er med til at gøre de visuelle effekter og den fysiske 
fremtræden af en given ting større og mere kraftfuld. Så det er 
der stor efterspørgsel efter.«

Men for Lalla La Cour bliver efterspørgslen begrænset af en 
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manglende viden om, hvordan tredimensionel scenekunst kan 
realiseres på scenen.
 »Ofte møder jeg et manglende kendskab til cirkus og akrobatik 
på de danske scener, som kan gøre det uoverskueligt og svært 
at gå i gang med.«
Hun peger på de sikkerhedsmæssige udfordringer, der opstår i 
samarbejdet mellem teater og artister: 
»I Danmark findes der ikke et godkendt rigge-kursus, som certi-
ficerer dig som cirkusrigger. Det gør ofte, at man kan komme i 
karambolage med en teaterrigger, som skal forholde sig til reg-
ler og sikkerhedsforhold, der ikke stemmer overens med cirkus-
rigning.« 

Lalla La Cour giver et eksempel. »Jeg er blevet stoppet i at 
optræde med et trick, hvor vi står tre mennesker oven på hin-
anden, fordi man ifølge teatrets regler skal have sikkerhedswire 
på, hvis man befinder sig i en højde over 2,5 meter.« 
Samtidig har hun selv villet højne sikkerheden i en situation, 
som ikke var beskrevet i teater-sikkerhedsreglementet. Hun har 
også oplevet at måtte tilpasse en optræden på Det Kongelige  
Teaters Gamle Scene – ikke fordi rigningen ikke var mulig, 
men fordi der ikke var nogen, der kunne tage ansvar for den 
rigning, der skulle til.

»De kan jo ikke bare sige; ‘Ja ja, du rigger bare’ til mig, der 
kommer uden nogen form for certifikat. Og deres egne riggere 
mangler jo selv oplæring i cirkus-rigning.«

Søren Flor er enig i, at der generelt set mangler viden omkring 
rigning til mennesker på scenerne. Han har også oplevet ikke 
at kunne stole på bemandingen på et etableret teater, hvor han 
riggede noget op til en forestilling og gjorde opmærksom på, at 
ingen måtte pille ved det uden at tale med ham: 
»Hvorefter en scenograf syntes, at det lille stykke på rebet, som 
var en otte-talsknude, der går op i enden, var irriterende at se 
på, så dén klippede vedkommende af. Og det er ligesom dét, der 
skaber sikkerheden for den knude. Det betød, at artisten faldt 
ned i en forestilling.« 

Et forum til at vende rigningsproblematikker

Lalla La Cour savner certificerede cirkus-riggere på de danske 
scener. Hun er uddannet i England, og selvom nogle måske  
anser engelske sikkerhedsregler for strikse, så giver de ifølge 
hende mulighed for at skabe speciallavede rigningsløsninger til 
det teater, man optræder i – så længe man har lavet en ’Safety 
Report’. 

Artister opsamler løbende viden 
om knuder og karabiner.
Foto: Andreas Bergmann Steen
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»Der sker ingenting i England, med mindre nogen har et certifikat til 
det, de gør. Det har gjort, at der er skabt et rigge-kursus, der slutter 
med et certifikat. Det gør samarbejdet med teatret lettere.«

Produktionsleder Nils Engelbrecht mener. at det kunstneriske udtryk 
og sikkerhedsløsningerne skal tilpasses hinanden.
»Hver eneste disciplin kræver jo noget forskelligt, og sådan er cirkus 
og de stakkels artisters livsvilkår jo. Det skal gerne være sådan, at vi 
alle sammen siger ’uuuuuh’ – så de kan jo heller ikke kravle rundt  
i kæmpe seler, elastikker, snore og sikkerhedswire herfra og til Lange-
land. Så nogen af de ting, de laver, er jo sindsyge!«

Artister, der arbejder i luften, bruger typisk industriens klatreudstyr - 
ligesom brandvæsenet. Fordi udstyret er lavet til andre formål, skal de 
selv vurdere konsekvenserne af at bruge det til scenisk arbejde.
For Søren Flor er det afgørende, at artisterne kender deres udstyr godt 
og selv insisterer på at have styr på sikkerhedsforholdene på scenen. 
Han ser ikke en løsning i certificering eller riggekurser men i stedet  
i at kvalificere artisternes erfaringer.
»Det er enormt vigtigt, at vi passer på med at lave kurser, hvor vi 
indikerer, at folk får en kompetence, som de ikke nødvendigvis får. Det 
kan føre til overilede beslutninger. Man skal hellere gøre alt, hvad man 
kan for at gøre artisterne bevidste om de kræfter, de arbejder med.«
For at øge sikkerheden for artister i tredimensionelle acts foreslår han 
et sparringsforum. Her vil artisterne kunne udveksle erfaringer og få 
større viden om egne sikkerhedsforhold. 
»Jeg bliver ofte kontaktet af artister, der inden en optræden sender et 
foto og beder mig om at se på den løsning, de har udtænkt. Så stiller 
jeg spørgsmål tilbage, og den form for sparring kan give tryghed for 
artisten.« 

Artisterne bliver klogere på alt fra statiske reb til friktion, knuder,  
rystelser og karabiner, men det er en omfattende viden, som sammen 
med erfaringer skaber nye spørgsmål, forklarer Søren Flor. Derfor er 
det afgørende at sparre med hinanden og turde stille spørgsmål:
»En rigning er jo ikke stærkere end det svageste led i den rigning. Så 
hvis man kan spotte det, turde tale om det og sikre sig, at det svageste 
led er stærkt nok, så er man jo i land. Og det er jo liv, der er tale om. 
Konsekvenserne er super fatale. Og det medfører også søvnløse nætter 
indimellem for os, der tager ansvar for andre.«

De danske scener begrænser og udfordrer

Luftartister har ifølge erfarne kræfter dårlige forhold på de danske  
scener på grund af scenernes begrænsede, fysiske rammer. Man er ofte 
nødsaget til at tilpasse og lave specialløsninger i forestillinger, og det 
kan gå ud over det kunstneriske udtryk. Forholdene samt en uviden-
hed omkring at rigge mennesker lægger pres på artisterne og deres vi-
den om egne sikkerhedsforhold. Et forum til erfaringsudveksling for 
artisterne vil kunne ruste dem til at tage forsvarlige beslutninger ved 
rigningsudfordringer og ikke skulle overlade ansvaret til andre.
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Hos Dansk Artist Forbund, der organiserer de 

professionelle artister indenfor både klassisk 

og moderne cirkus kender formand Lena 

Brostrøm godt til artisternes udfordringer på 

de danske scener. Mere uddannelse af både 

artister og teaterteknikere er vejen frem, 

ifølge formanden.

Hvad skal der til for at gøre scenerne mere 

egnet til danske artister?

»De gode løsninger skal først og fremmest 
findes i vidensdeling. Det kræver at artister 
og teaterfolk har den fornødne viden og at 
der er en kultur på scenerne hvor der tales 
om sikkerhed, og hvor der er tid til at stille 
spørgsmål og udvikle løsninger.«

Står sikkerhedskravene i vejen for kunsten?

»Målet er kunstneriske og visuelt stærke 
forestillinger, der er sikre for alle de faggrup-
per, der er på arbejde. En uddannelse, der  
certificerer riggere til at sikre mennesker  
i luften, vil gøre det nemmere at få flere  
cirkuselementer ud på de danske venues. 
Den faglighed kan give os mere spektakulær 
scenekunst på den lange bane.«

Bør artisterne også tage sikkerheds kurser?

»Når man arbejder som artist indenfor  
cirkusgenrerne, ved man meget om, hvor 
langt man kan gå både med sin krop og sit 
redskab. Den viden skal løbende udvikles.«

VIDEN OG
SIKKERHED S-
KULTUR


