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Den dramatiske effekt af et skud eller 
skinnende fægtevåben er svær at overgå. 
Men det har en pris at arbejde med våben 
på scenen. Det kan kræve tålmodighed at 
få papir på de far lige rekvisitter, uanset 
om det gælder en lille start pistol i cirkus 
eller et langt sværd til en historisk optræ
den. 

Politiet giver ikke automatisk lov

Artister, der arbejder med våben på sce
nen, skal være dækket ind med våben
tilladelser, der omfatter brug, opbevaring 
og transport af udstyret. Men det er ikke 
altid nemt at få grønt lys fra Politiet, for
klarer advokat Nathalie Rothe, Dansk  
Artist Forbund. Problemerne opstår ofte, 
når en tilladelse skal forlænges: 

»Vi får løbende henvendelser fra scene
kunstnere, der har problemer med at få 
deres tilladelse fornyet for de våben, de 
bruger i forestillinger eller shows.«

Våbentilladelser forlænges ikke automa
tisk, forklarer Nathalie Rothe. Det kan vir
ke som en formssag for en erfaren artist, 
men Politiet kan afvise at give en våbentil
ladelse med henvisning til manglende do
kumentation, 

 »Praksis er strammet de seneste år, og 
det gør det mere besværligt for artisterne. 
Politiet kræver mere dokumentation, og 
jeg kan godt forstå, at det kommer bag på 
de fleste, at der skal indsendes så meget 
materiale for at få forlænget en eksisteren
de tilladelse.«
 

Beskriv dit arbejde

For at der ikke skal være tvivl om, at man 
arbejder professionelt, anbefaler Nathalie 
Rothe, at man indsender så meget doku
mentation som muligt.

»Det er vigtigt, at man indsender fakta 
om sit arbejde, og hvordan man opbevarer 
sine våben før, under og efter en optræden 

f.eks. med billeder. Hvis man også sender 
en erklæring fra arrangøren eller teatret, 
så er man godt på vej.« 

 
Gode råd til dokumentation 

• Beskriv dit arbejde og din forestilling  
eller show

• Dokumentér at du bruger udstyret som 
erhverv,  f.eks. erklæring fra teater eller 
arrangør

• Vis hvordan du opbevarer dine våben
• Vis hvordan du håndterer dem til og fra 

jobbet
 
 

Få hjælp til din sag

Hvis din ansøgning ikke går igennem hos 
Politiet, kan du kontakte Dansk Artist  
Forbund og få hjælp hos advokat Nathalie 
Rothe.
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