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Introduktion	  
Dette	  er	  en	  guide,	  der	  er	  henvendt	  til	  arrangører	  af	  rollespil,	  cosplay	  og	  
reenactment,	  som	  gerne	  vil	  forstå	  våbenloven	  i	  forhold	  til	  deres	  arrangementer.	  	  
	  
Guiden	  er	  skabt	  i	  samarbejde	  med	  Politiets	  Administrative	  Centers	  
Våbenafdeling	  og	  eksperter	  på	  området.	  	  
	  
Arrangører	  kan	  altid	  lave	  yderligere	  regler	  for,	  hvordan	  de	  håndterer	  våben,	  end	  
hvad	  loven	  påbyder.	  Bifrost	  opfordrer	  derfor	  til,	  at	  man	  for	  hvert	  enkelte	  
arrangement	  tager	  stilling	  til	  og	  tydeliggør	  for	  deltagerne	  hvilke	  våben	  og	  
våbenlignende	  objekter,	  som	  man	  tillader	  til	  arrangementet.	  
	  
Grundlæggende	  kan	  man	  få	  en	  bøde	  for	  2	  ting,	  når	  vi	  snakker	  om	  våbenloven.	  
Man	  kan	  få	  en	  bøde	  for	  våbenbesiddelse,	  hvis	  man	  tydeligt	  besidder	  et	  våben,	  
men	  man	  kan	  også	  få	  en	  situationsbestemt	  bøde	  for,	  hvordan	  et	  ellers	  lovligt	  
våben	  eller	  våbenlignende	  objekt	  bliver	  benyttet.	  	  
	  
Eksempelvis	  er	  det	  altid	  ulovligt	  at	  true	  folk,	  fremstå	  truende	  eller	  være	  truende	  
i	  sin	  adfærd,	  uanset	  hvad	  man	  har	  i	  hænderne.	  Malede	  nerfguns	  er	  uden	  tvivl	  
lovlige,	  men	  hvis	  man	  går	  på	  strøget	  med	  den	  og	  nogen	  opfatter	  det	  som	  
truende/utrygsvækkende,	  fordi	  de	  ikke	  kan	  se	  om	  den	  er	  ægte,	  er	  det	  ulovligt.	  	  
	  
Ofte	  er	  det	  derfor	  ikke	  muligt	  at	  lave	  en	  entydig	  definition	  af,	  hvad	  der	  
kvalificeres	  som	  et	  ulovligt	  våben,	  eftersom	  det	  i	  meget	  høj	  grad	  er	  
situationsafhængigt.	  

Rekvisitter	  	  
Man	  skal	  være	  særlig	  opmærksom	  på,	  hvad	  man	  bruger	  som	  rekvisit	  til	  sit	  
kostume	  –	  altså	  en	  rekvisit,	  som	  du	  bærer	  på	  din	  person.	  Politiet	  vil	  vurdere	  om,	  
hvorvidt	  rekvisitten	  er	  et	  våben	  ud	  fra	  rekvisittens	  farlighed,	  bæreren,	  formålet,	  
situationen	  mm.	  
	  
Eksempler:	  
Bruges	  der	  en	  ægte	  skarpsleben	  katana	  som	  rekvisit,	  vil	  det	  i	  enhver	  situation	  
være	  ulovligt,	  da	  det	  kategoriseres	  som	  værende	  et	  farligt	  våben.	  	  
	  
Tager	  du	  omvendt	  et	  baseballbat	  med	  til	  cosplay,	  er	  det	  ikke	  i	  sig	  selv	  ulovligt,	  
hvis	  du	  har	  en	  rimelig	  årsag	  til	  det,	  men	  begynder	  du	  at	  svinge	  uansvarligt	  rundt	  
med	  battet	  eller	  bruger	  det	  på	  en	  truende	  måde,	  bliver	  situationen	  ulovlig.	  	  
	  
Grundlæggende	  set	  vil	  stort	  set	  enhver	  rekvisit	  blive	  ulovlig	  i	  samme	  øjeblik	  den	  
benyttes	  på	  en	  klart	  utrygsvækkende	  måde.	  	  	  



	  
	  
	  

Bifrost 
Esromgade 15, opg.1, 1. sal. 2200 Kbh. N 
Tlf. 27 96 61 52 
info@landsforeningenbifrost.dk 
www.landsforeningenbifrost.dk Side 3 af 11 

	  
Anbefaling:	  	  
Her	  anbefales	  det	  arrangørerne	  at	  have	  besluttet,	  hvad	  deltagerne	  må	  have	  med	  
af	  rekvisitter	  inden	  arrangementet	  og	  bede	  folk	  om	  at	  opføre	  sig	  ansvarligt,	  hvis	  
de	  har	  en	  rekvisit,	  der	  kan	  befinde	  sig	  i	  en	  gråzone.	  	  
Ved	  den	  mindste	  tvivl	  om,	  at	  det	  kan	  udvikle	  sig	  farligt,	  anbefales	  det	  at	  
begrænse	  rekvisitterne.	  	  
	  
Afholdes	  arrangementet	  under	  rammer,	  hvor	  det	  er	  tydeligt	  for	  
udefrakommende,	  at	  der	  er	  tale	  om	  en	  opstillet	  setting	  –	  eksempelvis	  til	  en	  
indendørs	  con,	  hvor	  der	  skal	  købes	  adgangsbillet,	  kan	  kravene	  som	  
udgangspunkt	  lempes	  betydeligt,	  idet	  risikoen	  for	  misforståelser	  under	  sådanne	  
omstændigheder	  sædvanligvis	  er	  stærkt	  begrænsede.	  
	  
Deltagere	  skal	  dog	  fortsat	  huske	  at	  opbevare	  våben	  og	  våbenlignende	  objekter	  
forsvarligt	  og	  på	  en	  måde,	  der	  ikke	  skaber	  utryghed,	  når	  de	  transporteres	  til	  og	  
fra	  lokationen,	  samt	  når	  de	  ikke	  bæres	  personligt.	  
	  
Rekvisitter,	  der	  ikke	  befinder	  sig	  på	  ens	  person,	  kan	  bruges	  i	  større	  omfang,	  da	  
de	  ikke	  fremstår	  lige	  så	  truende.	  En	  smed	  til	  et	  rollespilsscenarie	  eller	  et	  
middelaldermarked	  kan	  altså	  godt	  have	  bastardsværd	  og	  hellebarder	  hængende	  
i	  sin	  smedje,	  så	  længe	  disse	  ikke	  efterlades	  eller	  er	  frit	  tilgængelige.	  	  	  
	  	  

Blankvåben	  og	  knive	  
Et	  blankvåben	  er	  kendetegnet	  ved	  som	  udgangspunkt	  at	  være	  ethvert	  skarpt	  
eller	  spidst	  våben,	  hvis	  klinge	  overstiger	  12	  cm.	  Materialevalget	  er	  ikke	  
afgørende,	  og	  både	  et	  skarpt	  træsværd	  og	  flintøkse	  vil	  dermed	  kunne	  være	  et	  
blankvåben	  
	  
Der	  kræves	  som	  udgangspunkt	  våbentilladelse	  for	  besiddelse	  af	  blankvåben.	  Der	  
er	  undtagelser,	  som	  vi	  vil	  gennemgå	  i	  løbet	  af	  guiden.	  Disse	  undtagelser	  bunder	  
ofte	  i	  redskabets	  funktion	  og	  situationen	  for	  brug.	  	  
	  	  
Knive:	  
Visse	  knive	  betragtes	  også	  som	  blankvåben,	  selvom	  de	  har	  en	  klingelængde	  på	  
under	  12	  cm.	  Det	  gælder	  blandt	  andet	  springknive,	  faldknive,	  butterflyknive,	  
kasteknive,	  kastestjerner,	  og	  knive	  med	  lignende	  attributter.	  
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Det	  er	  derfor	  tilladt	  uden	  tilladelse,	  at	  bære	  knive	  der	  er	  under	  12	  cm	  og	  som	  
ikke	  falder	  ind	  under	  disse	  grupper,	  så	  længe	  de	  bruges	  til	  et	  
anerkendelsesværdigt	  formål.	  
	  
Blankvåben:	  	  
Hvorvidt	  et	  objekt	  anses	  som	  et	  blankvåben	  er	  uafhængig	  af	  materialevalg,	  men	  
defineres	  ud	  fra	  dets	  evne	  til	  at	  forårsage	  mærker	  og	  skade	  via	  stød	  eller	  
skæring.	  Producerer	  du	  eksempelvis	  din	  daggert	  ud	  af	  træ,	  skal	  du	  være	  
opmærksom	  på	  at	  få	  afrundet	  æggen.	  
	  	  
Knive	  og	  blankvåben	  m.v.	  må	  uanset	  våbentilladelse	  ikke	  bæres	  eller	  besiddes	  på	  
offentligt	  tilgængelige	  steder	  og	  institutioner	  uden	  anerkendelsesværdigt	  formål.	  
	  	  
Salg:	  
Salg	  af	  blankvåben	  til	  arrangementer	  kan	  være	  tilladt,	  men	  både	  forhandler	  og	  
arrangør	  skal	  forinden	  gøre	  sig	  bekendt	  med	  de	  særlige	  regler,	  der	  gælder	  for	  
dette.	  Herunder	  om	  opbevaring,	  alder-‐	  og	  legitimationskrav,	  samt	  at	  der	  ikke	  må	  
reklameres	  for	  salget.	  
	  
Både	  forhandlere	  og	  arrangører	  er	  forpligtet	  til	  at	  sikre,	  at	  reglerne	  overholdes,	  
og	  vil	  kunne	  blive	  pålagt	  bødestraf,	  hvis	  det	  ikke	  er	  tilfældet.	  	  	  
	  
Transport:	  
Det	  er	  altid	  tilladt	  at	  transportere	  blankvåbene	  til	  og	  fra	  det	  
anerkendelsesværdige	  formål.	  Vær	  dog	  opmærksom	  på,	  at	  man	  ikke	  laver	  et	  
mellemstop,	  så	  man	  har	  blankvåben	  til	  et	  ikke-‐erkendelsesværdigt	  formål.	  	  
	  
At	  medbringe	  synlige	  lange	  knive	  i	  en	  7-‐elleven	  midt	  om	  natten	  på	  vej	  fra	  et	  
arrangement	  vil	  eksempelvis	  typisk	  blive	  vurderet	  som	  utrygsvækkende	  og	  
dermed	  medføre	  bøde,	  uanset	  om	  ejeren	  har	  en	  våbentilladelse	  til	  knivene.	  
	  	  
Anbefaling:	  
Det	  anbefales	  at	  skaffe	  tilladelse	  til	  alt,	  der	  ligner	  våben	  i	  metal,	  da	  hvorvidt	  
noget	  er	  skarpt	  eller	  spidst,	  er	  en	  vurderingssag.	  Derudover	  anbefales	  det,	  at	  
man	  under	  transport	  ikke	  har	  sine	  knive	  og	  des	  lignende	  på	  sin	  person,	  så	  man	  
ikke	  forglemmer	  sig,	  og	  går	  ind	  på	  en	  tankstation	  eller	  et	  supermarked	  med	  
farlige	  genstande	  på	  sig.	  	  
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Redskaber	  
Det	  er	  tilladt	  at	  eje,	  bære	  og	  benytte	  visse	  specifikke	  redskaber	  til	  et	  
anerkendelsesværdigt	  formål,	  selvom	  de	  i	  andre	  sammenhænge	  ville	  blive	  
klassificeret	  som	  ulovlige	  våben.	  
	  
Det	  indebære	  eksempelvis	  økser	  til	  brænde	  og	  knive	  til	  grene	  og	  madlavning.	  
Knivene,	  der	  bruges	  som	  redskab,	  må	  godt	  overstige	  de	  tidligere	  nævnte	  regler,	  
hvis	  de	  er	  skabt	  til	  et	  klart	  nyttebaseret	  formål.	  
	  	  
Redskabsknive:	  	  
Knive	  skal	  være	  utilgængelige	  for	  uvedkommende,	  når	  de	  ikke	  bruges	  til	  
formålet.	  Til	  rollespil	  i	  en	  skov	  kan	  man	  hurtigt	  komme	  ud	  for	  en	  situation,	  hvor	  
man	  skal	  skære	  i	  grene	  eller	  snore.	  Derfor	  må	  man	  godt	  have	  den	  på	  sig,	  mens	  
man	  sætter	  lejr	  op,	  men	  ikke	  under	  selve	  spillet,	  medmindre	  man	  skal	  bruge	  den	  
til	  aktiviteten.	  
	  	  
Køkkenknive	  over	  12	  cm	  må	  godt	  bruges,	  så	  længe	  man	  laver	  mad.	  Laver	  man	  
ikke	  mad,	  skal	  de	  pakkes	  forsvarligt	  væk.	  	  
	  
Opbevaring:	  
Redskaber	  skal	  opbevares	  så	  de	  er	  utilgængelige	  for	  uvedkommende.	  Dette	  
kriterium	  skal	  ses	  i	  relation	  til	  en	  potentiel	  risiko	  for,	  at	  de	  kommer	  i	  hænde	  på	  
personer,	  der	  ikke	  indgår	  i	  det	  anerkendelsesværdige	  formål.	  
	  
På	  en	  lejrtur,	  hvor	  der	  kun	  deltager	  en	  mindre	  gruppe	  mennesker,	  vil	  en	  
brændeøkse	  derfor	  typisk	  godt	  kunne	  efterlades	  ude.	  Modsat	  et	  
middelaldermarked,	  hvor	  der	  befinder	  sig	  et	  betydeligt	  antal	  ’almindelige’	  
personer,	  der	  ikke	  har	  et	  anerkendelsesværdigt	  formål	  med	  at	  have	  adgang	  til	  en	  
økse,	  og	  hvor	  den	  derfor	  vil	  skulle	  gemmes	  af	  vejen	  mellem	  brug.	  
	  
Samme	  forhold	  gør	  sig	  gældende	  i	  forhold	  til	  køkkenknive,	  hvor	  kravene	  til	  
opbevaring	  og	  bortskaffelse	  ligeledes	  beror	  på	  risikoen	  for,	  at	  uvedkommende,	  
der	  ikke	  er	  involveret	  i	  madlavning,	  vil	  få	  adgang	  til	  dem.	  
	  	  
Transport:	  
Det	  er	  altid	  tilladt	  at	  transportere	  redskaber	  til	  og	  fra	  et	  anerkendelsesværdigt	  
formål.	  Samme	  råd	  som	  med	  blankvåben	  gælder	  her.	  
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Anbefaling:	  
Det	  er	  vigtigt	  at	  vise	  ansvarlighed	  med	  redskaberne.	  At	  hugge	  brænde	  er	  
anerkendelsesværdigt,	  men	  det	  er	  ulovligt	  hvis	  man	  svinger	  vandret	  rundt	  med	  
øksen	  eller	  den	  på	  anden	  vis	  bruges	  til	  noget	  ikke-‐anerkendelsesværdigt.	  
Arrangører	  anbefales	  derfor	  at	  vurdere	  om	  dem,	  der	  holder/ejer	  redskaberne	  er	  
ansvarlige	  nok	  til	  at	  bruge	  dem.	  	  
	  
Hvis	  der	  bruges	  knive	  og	  des	  lignende	  til	  madlavning	  udenfor	  et	  køkken,	  som	  fx	  i	  
et	  vildmarkskøkken	  eller	  ved	  en	  bålplads,	  så	  anbefales	  det,	  at	  knivene	  efter	  endt	  
brug	  bliver	  renset	  og	  pakket	  væk	  fx	  i	  ens	  telt,	  og	  ikke	  bliver	  efterladt	  uden	  opsyn,	  
da	  der	  således	  ikke	  kan	  stilles	  tvivl	  om,	  hvilken	  aktivitet	  de	  benyttes	  til.	  	  
	  	  
En	  anden	  måde	  at	  vise	  tydeligt,	  at	  redskaberne	  bruges	  som	  redskab,	  er	  at	  de	  har	  
specifikke	  pladser,	  hvor	  man	  lægger	  redskaberne,	  når	  de	  ikke	  bruges.	  
Eksempelvis	  er	  en	  økse	  ved	  brændestablen	  ret	  naturlig,	  mens	  en	  økse	  på	  
spisebordet	  godt	  kan	  løfte	  nogle	  øjenbryn.	  
	  	  

Skydevåben	  
Skydevåben	  er	  (stort	  set)	  altid	  ulovlige	  i	  sig	  selv,	  og	  må	  kun	  ejes,	  bæres	  og	  
benyttes	  med	  en	  våbentilladelse.	  
	  
Det	  gælder	  bl.a.	  pistoler,	  maskingeværer,	  armbrøster,	  slangebøsser,	  eksplosive	  
stoffer	  samt	  ammunition	  til	  disse	  skydevåben.	  
	  
Selv	  med	  våbentilladelse	  bør	  ejeren	  af	  et	  sådant	  våben	  være	  bevidst	  om,	  at	  stort	  
set	  enhver	  form	  for	  offentlig	  bæring	  af	  våbenet	  vil	  blive	  anset	  for	  
utrygsvækkende	  og	  dermed	  ulovligt,	  ligesom	  der	  gælder	  meget	  strenge	  krav	  for	  
sikring	  og	  opbevaring	  af	  denne	  type	  våben.	  
	  	  
Bue	  og	  pil:	  
Bue	  og	  pil	  er	  ikke	  omfattet	  af	  våbenloven	  og	  må	  frit	  fremstilles,	  erhverves	  og	  
besiddes.	  Dette	  gælder	  også	  med	  strengen	  spændt,	  omend	  den	  ikke	  må	  
håndteres	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	  man	  udviser	  truende	  adfærd	  overfor	  andre	  
mennesker.	  Selvom	  pile	  ikke	  opfattes	  som	  ammunition,	  opfattes	  de	  truende	  i	  de	  
fleste	  tilfælde.	  
	  	  
Sikkerhedspile	  fra	  fx	  rollespil	  er	  kun	  nødvendige	  ved	  skud	  mod	  hinanden.	  Som	  
cosplayer,	  hvor	  det	  antages,	  at	  de	  kun	  bæres	  dekorativt	  som	  en	  del	  af	  et	  kostume,	  
må	  der	  gerne	  bruges	  rigtige	  pile	  og	  legetøjspile.	  
	  



Bifrost 
Esromgade 15, opg.1, 1. sal. 2200 Kbh. N 
Tlf. 27 96 61 52 
info@landsforeningenbifrost.dk 
www.landsforeningenbifrost.dk Side 7 af 11 

Attrapvåben:	  
Det	  er	  kun	  tilladt	  at	  eje,	  bære	  og	  benytte	  attrapvåben,	  så	  længe	  de	  ikke	  nemt	  kan	  
ombygges	  til	  et	  rigtigt	  våben.	  

I	  forhold	  til	  attrapvåben	  skal	  man	  være	  særlig	  opmærksom	  på	  risikoen	  for,	  at	  
udefrakommende	  kan	  misforstå	  dem	  som	  ægte	  våben,	  hvorved	  de	  vil	  være	  
utrygsvækkende	  og	  dermed	  ulovlige.	  	  

Airsoft/hardballvåben:	  
Airsoft/hardballvåben	  er	  en	  gråzone,	  hvor	  man	  skal	  træde	  varsomt.	  Som	  
udgangspunkt	  må	  man	  frit	  benytte	  afladte	  airsoft/hardballvåben	  på	  områder,	   
hvor	  man	  har	  råderetten	  og	  udefrakommende	  ikke	  har	  adgang.	  	   Bemærk, at hvis 
airsoft/hardballvåben lades med ammunition bør man informere politiet inden 
arrangementet

Ligesom	  med	  attrapvåben,	  skal	  man	  være	  opmærksom	  på	  at	  airsoft
/hardballvåben	  kan	  misforstås	  som	  værende	  ægte	  våben,	  hvilket	  vil	  gøre	  det	  
ulovlig.	  

Hvis	  dit	  arrangement	   fx	  har	   lejet	  en	  gymnastiksal,	  er	  det	  okay	  at	  gå	  rundt	  med	  
sine	   våben i det lejede område, i dette tilfælde gymnastisksalen.	   Reglerne	   er	   
generelt	  ret	  fleksible,	  så	  længe	  det	  er	  på	  et	  lukket	  eller	  begrænset	  område.	  	  

Bifrost	  anbefaler	  her,	  at	  man	  ved	  transport	  af	  airsoft/hardballvåben	  sørger	   for	  at	  
dække	  dem	  til,	  og	  at	  man	  altid	  informerer	  det	  lokale	  politi,	  inden	  ens	  
arrangement,	  hvis	  airsoft/hardballvåbenet	  benyttes	  –	  politiet	  har	  en	  tendens	   til	  
at	  reagere	  ret	  omfattende,	  hvis	  de	  får	  en	  melding	  om,	  at	  der	  render	  folk	  rundt	  med	  
automatvåben.	  	  

Blider	  og	  katapulter:	  
Blider	  og	  katapulter	  er	  fuldt	  ud	  lovlige,	  men	  det	  er	  ikke	  alle	  forsikringer,	  som	  
dækker	  det,	  hvis	  den	  forvolder	  skade	  på	  nogen	  eller	  noget.	  	  

Legetøj	  
Alt	  der	  hedder	  legetøj,	  er	  ikke	  indbefattet	  af	  våbenloven.	  Hvornår	  noget	  er	  
legetøj	  er	  dog	  ikke	  helt	  præcist.	  Latexvåben	  til	  rollespil	  er	  stortset	  altid	  legetøj,	  
mens	  armbrøster	  næsten	  aldrig	  er	  det.	  Airsoft/hardballvåben	  kategoriseres	   som	  
våben,	  men	  kræver	  ikke	  våbentilladelse	  at	  besidde.	  	  

Ligesom	  med	  redskaber	  osv.	  er	  det	  ulovligt	  at	  være	  truende	  i	  sin	  adfærd	  med	  
legetøj,	  også	  selvom	  det	  er	  tydeligt,	  at	  det	  ikke	  er	  ægte	  våben.	  	  
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Grænsen	  går	  sædvanligvis	  ved	  genstande,	  som	  både	  virsuelt	  helt	  åbenlyst	  ikke	  er	  
farlige	  og	  som	  heller	  ikke	  i	  kraft	  af	  deres	  funktion	  har	  en	  reel	  mulighed	  for	  at	  
volde	  skade	  

Nerfguns:	  
Nerfguns	  vil	  som	  udgangspunkt	  blive	  betragtet	  som	  legetøj,	  selvom	  man	  maler	  
dem.	  Vær	  dog	  opmærksom	  på,	  at	  når	  den	  er	  malet,	  kan	  den	  hurtigere	  opfattes	  
truende	  i	  offentligheden,	  hvilket	  gør	  det	  ulovligt.	  

Anbefaling:	  
Vær	  kritisk	  og	  tag	  en	  konkret	  stillingstagen	  til,	  om	  udefrakommende	  vil	  kunne	  
risikere	  at	  opfatte	  et	  stykke	  legetøj	  som	  våben.	  	  

Rammerne	  er	  væsentlig	  bredere,	  hvis	  der	  er	  tale	  om	  et	  afgrænset	  område,	  hvor	  
det	  er	  tydeligt	  for	  uvedkommende,	  at	  der	  er	  tale	  om	  en	  særlig	  begivenhed	  –	  
eksempelvis	  en	  con	  eller	  et	  rollespilsscenarie.	  	  

Sørg	  desuden	  også	  for	  at	  udvise	  situationsfornemmelse.	  Det	  er	  ikke	  ulovligt	  at	  slå	  
en	  anden	  rollespiller	  i	  hovedet	  med	  sit	  latexsværd	  ved	  et	  uheld	  til	  et	  scenarie,	  
men	  kan	  meget	  vel	  være	  det,	  hvis	  det	  går	  ud	  over	  kassedamen	  i	  et	  supermarked	  
på	  vej	  til	  rollespilsscenariet.	  

Udbredte	  Misforståelser	  
Der	  er	  udbredt	  en	  længere	  række	  misforståelser	  og	  fejlinformationer,	  som	  
Bifrost	  gerne	  vil	  benytte	  lejligheden	  til	  at	  afklare.	  

Man	  kan	  se,	  at	  noget	  er	  legetøj,	  ved	  at	  det	  er	  CE-‐mærket.	  	  
-‐	  Dette	  er	  forkert.	  CE-‐mærket	  har	  ikke	  noget	  med	  våbenloven	  at	  gøre	  og	  kan	  også	  
findes	  på	  eksempelvis	  motorsave,	  kanyler,	  guillotiner	  og	  atomreaktorer.	  	  

Armbrøster	  er	  lovlige,	  hvis	  bare	  den	  ikke	  har	  en	  aftrækker	  	  
-‐	  Dette	  er	  forkert.	  Det	  har	  ikke	  nogen	  betydning	  for	  vurderingen,	  om	  en	  armbrøst	  
har	  aftrækker	  eller	  ej.	  Alle	  typer	  armbrøster	  er	  ulovlige,	  uanset	  konstruktionen	  
og	  mekanismerne.	  

Legetøjsskydevåben	  skal	  være	  markeret	  med	  rødt	  på	  spidsen.	  	  
-‐	  Det	  er	  også	  forkert	  og	  er	  et	  levn	  fra	  USA,	  hvor	  det	  er	  et	  krav	  nogen	  steder.	  Det	  
er	  dog	  noget	  man	  godt	  må,	  hvis	  man	  ønsker	  at	  signalere	  til	  omverdenen	  at	  dette	  
er	  legetøj.	  	  
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Anerkendelsesværdigt	  formål	  
Bag	  betegnelsen	  ”anerkendelsesværdigt	  formål”	  ligger,	  at	  man	  kun	  må	  besidde	  
det	  pågældende	  våben	  i	  offentligt	  rum	  såfremt	  der	  er	  en	  særlig	  acceptabel	  grund	  
til	  det.	  En	  kniv	  må	  derfor	  under	  ingen	  omstændigheder	  være	  pynt,	  selvom	  den	  
overholder	  alle	  regler.	  Den	  må	  kun	  være	  fremme,	  hvis	  det	  er	  fordi	  den	  skal	  
bruges.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt,	  hvis	  politiet	  spørger	  en	  deltager,	  hvad	  
vedkommende	  laver	  med	  det	  pågældende	  våben,	  at	  vedkommende	  kan	  svare	  
klart	  og	  præcist.	  Kan	  vedkommende	  ikke	  det,	  kan	  politiet	  udskrive	  en	  bøde.	  
	  
En	  skov	  er	  normalvis	  et	  offentligt	  område,	  men	  når	  den	  bliver	  lejet	  ud	  til	  
eksempelvis	  rollespil,	  må	  man	  besidde	  flere	  redskaber	  end	  hvad	  man	  ellers	  må.	  
Det	  handler	  om,	  hvem	  der	  har	  råderetten	  over	  området.	  Her	  kan	  man	  erstatte	  
erkendelsesværdigt	  formål	  med	  ”er	  det	  forventeligt	  til	  dette	  arrangement?”	  	  
	  
Hvad	  der	  er	  anerkendelsesværdigt	  afhænger	  hver	  eneste	  gang	  af	  en	  helt	  konkret	  
vurdering	  af	  henholdsvis	  personen,	  stedet,	  omstændighederne,	  våbenet	  og	  
mange	  andre	  faktorer.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  til	  særdeleshed	  reenactment	  og	  
cosplay,	  at	  man	  udviser	  stor	  ansvarlighed	  overfor	  brug	  af	  blankvåben	  og	  
rekvisitter.	  Man	  kan	  stadig	  få	  en	  bøde,	  hvis	  situationen,	  efter	  politiets	  vurdering,	  
kan	  udvikle	  sig	  til	  en	  farlig	  situation.	  Det	  gælder	  selvom	  formålet	  er	  
anerkendelsesværdigt	  og	  deltageren	  har	  en	  blankvåbentilladelse.	  	  
	  
Medbringer	  en	  spejder	  f.eks.	  sin	  kniv	  med	  ud	  og	  handle	  ind,	  vil	  der	  kunne	  blive	  
gjort	  afgørende	  forskel	  på,	  om	  det	  f.eks.	  sker	  i	  fuldt	  dagslys	  eller	  i	  mørke,	  og	  om	  
der	  er	  tale	  om	  et	  supermarked	  i	  Skævinge	  eller	  en	  kiosk	  på	  Nørrebro.	  	  
	  
Det	  vil	  også	  kunne	  have	  betydning,	  om	  vedkommende	  er	  12	  år	  gammel	  og	  en	  
spinkel	  lille	  knægt,	  eller	  32	  år	  og	  en	  bredskuldret	  tatoveret	  mand.	  	  
	  
Vi	  opfordrer	  derfor	  generelt	  folk	  til	  at	  tænke	  sig	  om	  og	  hellere	  være	  for	  
forsigtige.	  Lad	  være	  med	  at	  medbringe	  våben,	  uanset	  om	  de	  bæres	  synligt	  eller	  
ej,	  i	  situationer,	  hvor	  de	  åbenlyst	  ikke	  hører	  hjemme,	  og	  lade	  være	  med	  at	  
benytte	  eller	  bære	  våben	  på	  steder	  eller	  måder,	  hvor	  de	  kan	  være	  
utrygsvækkende.	  Eksempelvis	  er	  det	  ikke	  i	  nogen	  sammenhæng	  i	  orden	  at	  bære	  
våben	  i	  en	  bank.	  
	  
Vurderingen	  af,	  om	  din	  adfærd	  og/eller	  dine	  våben	  er	  utrygsvækkende,	  foretages	  
ud	  fra,	  hvad	  udefrakommende	  opfatter,	  og	  ikke	  ud	  fra,	  hvad	  du	  selv	  forudsætter.	  
De	  andre	  ved	  jo	  ikke,	  at	  det	  kun	  er	  en	  attrappistol,	  du	  går	  rundt	  med.	  
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Anbefaling:	  
Det	  anbefales	  at	  begrænse	  rekvisitterne	  til	  arrangementer,	  der	  i	  høj	  grad	  
involverer	  offentligheden,	  eksempelvis	  cosplay-‐walk.	  Hertil	  anbefales	  det	  også,	  
at	  man	  i	  så	  høj	  grad	  som	  muligt,	  gør	  offentligheden	  opmærksom	  på,	  at	  en	  
aktivitet	  finder	  sted	  på	  området,	  så	  man	  ikke	  risikerer,	  at	  et	  forvirret	  individ	  
ringer	  til	  politiet.	  	  
	  
Vi	  anbefaler,	  at	  man	  ikke	  forlader	  arrangementet	  med	  blankvåben	  og	  rekvisitter,	  
der	  kan	  opfattes	  truende,	  da	  det	  at	  gå	  ned	  og	  handle	  ind	  eller	  købe	  en	  pizza	  ikke	  
er	  et	  anerkendelsesværdigt	  formål.	  
	  
Arrangører	  anbefales	  at	  facilitere	  muligheden	  for	  at	  våben	  og	  rekvisitter,	  der	  kan	  
opfattes	  truende,	  ikke	  forlader	  arrangementet.	  Dette	  kan	  eksempelvis	  gøres	  med	  
en	  våbengarderobe,	  hvor	  folk	  kan	  efterlade	  deres	  udstyr,	  inden	  de	  går	  ned	  og	  
køber	  pizza.	  

Afslutning	  
Vi	  har	  lavet	  denne	  redegørelse	  for	  at	  give	  arrangører	  af	  diverse	  arrangementer	  et	  
regelsæt	  at	  arbejde	  ud	  fra.	  
	  
Bifrost	  har	  aldrig	  ansvaret	  for	  brug	  af	  våben	  til	  arrangementerne	  og	  de	  enkelte	  
arrangører	  kan	  altid	  fastsætte	  yderligere	  regler.	  	  
	  	  
Det	  er	  derfor	  vores	  anbefaling	  at	  arrangørgrupper	  og	  foreninger,	  hvor	  dette	  er	  
relevant,	  tager	  stilling	  til	  hvilke	  typer	  rekvisitter	  og	  våben,	  man	  vil	  tillade	  til	  sine	  
arrangementer.	  Man	  kan	  til	  enhver	  tid	  forbyde	  våben	  eller	  rekvisitter,	  selvom	  
loven	  tillader	  det.	  	  
	  
Arrangørerne	  kan	  risikere	  at	  stå	  til	  ansvar	  for	  situationer,	  hvor	  deltagere	  har	  
overtrådt	  lovgivningen,	  såfremt	  arrangørerne	  var	  bekendt	  hermed,	  eller	  på	  
anden	  måde	  havde	  billiget	  forholdet.	  Derfor	  er	  det	  en	  god	  idé	  for	  arrangører	  at	  
være	  proaktive	  i	  forhold	  til	  at	  afværge	  uheldige	  situationer.	  
	  
Spørgsmål	  
Såfremt	  I	  har	  yderligere	  spørgsmål	  eller	  gerne	  vil	  høre	  om	  mulighederne	  og	  
begrænsningerne	  til	  jeres	  konkrete	  arrangement,	  så	  tøv	  endelig	  ikke	  med	  at	  
skrive	  til:	  info@landsforeningenbifrost.dk	  
	  
Hvis	  I	  har	  direkte	  spørgsmål	  til	  Politiets	  Våbenafdeling,	  kan	  I	  ringe	  på	  70	  20	  14	  
73	  og	  spørge	  efter	  Team	  4,	  som	  står	  for	  de	  emner,	  som	  denne	  guide	  dækker.	  
Husk	  dog,	  at	  politiet	  i	  situationen	  kan	  lave	  situationsbestemte	  vurderinger,	  og	  
derfor	  skal	  man	  tage	  råd	  fra	  våbenafdelingen	  som	  vejledende	  og	  ikke	  bindende.	  	  
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