
Våbenregler for vikinger

Med udspring i høvdingeseminar for vikingemarkeds-arrangører på Moesgaard den 5. nov. 
2011 blev der af seminararrangørerne og Vikingekampgruppen ASK i samarbejde med 
våbenkontoret hos Østjyllands Politi sat en teknisk undersøgelse omkring kampvåben i 
gang. Formålet var at få en afklaring af, om vikingernes kampvåben egentlig er omfattet af 
våbenloven.

I arbejdsgruppen deltog: 
Jakob Pedersen, Formand for Vikingekampgruppen ASK 
Seminarkoordinator Jan Kristiansen 
Konsulent Jan Poulsen, Østjyllands Politi 
Til brug for undersøgelsen blev der fra vikingerne indleveret 
Art Angivet i undersøgelsen som 
1. kampshowssværd længde 90 cm KT 1 
2. spydspids KT 2 
3. kampshowsdaggert længde 44 cm og KT 3 
4. daggert længde 43 cm KT 4 

I den kriminaltekniske erklæring vurderes det, at KT 1 og KT 3 ikke anses som omfattet af 
våbenlovens forbudsbestemmelser, idet de ikke, trods klingelængder over 12 cm, er 
skarpe eller spidse. 
Af denne erklæring udleder Østjyllands Politi, at blankvåben med klingelængde over 12 cm 
ikke er omfattet af våbenbekendtgørelsens § 15, stk. 1, nr. 1, under forudsætning af, at 
klingen hverken er skarp eller spids. 
Blankvåben, der er afrundet i forreste ende, og hvor ægkanten har en bredde på mellem 
2,3 mm og 3 mm, betragtes nu som en ”rekvisit til teaterbrug”. Østjyllands Politi skal 
herefter ikke give bæretilladelse til medlemmer af middelalder- eller vikingeforeninger, der 
har behov for at bære denne type våben. Kort sagt – vikingernes kampvåben er rekvisitter 
og kræver ikke godkendelse. 
Ovenstående er sendt til os som kopi af en e-mail sendt til alle danske våbenkontorer 
mandag den 20. feb. 2012. I en efterfølgende telefonsamtale gav konsulent ved 
Østjyllands Politi Jan Poulsen udtryk for, at efter hans bedste gæt vil alle politikredse i 
Danmark hilse afgørelsen med glæde. 
Som brugere af forskellige former for våben eller våbenlignende udstyr er det stadig 
vigtigt, at alle regler vedr. kampopvisninger, træning o. lign. overholdes meget nøje. Vi ved 
godt, at der er megen snak om gældende knivlov og anvendelse af f.eks. knive til 
forskellige formål, den sag forsøger vi at få præciseret, men det må vente til en anden 
gang. 
Vi håber at denne nye fortolkning vil blive godt modtaget af alle, der brænder for formidling 
af Danmarks historie og takker samtidig Østjyllands Politi for et godt samarbejde. 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jakob Pedersen, Vikingekampgruppen 
ASK email ask.vikingekampgruppe@gmail.com eller arrangør af Høvdingeseminaret, 
koordinator Jan Kristiansen jan@snapsogurter.dk . Rapporten kan sendes via e-mail ved 
henvendelse til Jan Kristiansen. 

Mange venlige hilsener 
Jan Kristiansen/ Jakob Pedersen


