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Spørgsmål nr. S 1071 fra medlem af Folketinget Kamal Qureshi 

(SF):  

 

”Hvad er ministerens vurdering af situationen for så vidt an-
går adgang til våben i skolerne i hovedstadsområdet, jf. artik-
len ”Våbenlager beslaglagt i Østjylland” på Berlingske.dk 
den 21. januar 2009, hvoraf det fremgår, at flere af de unge 
elever på eksempelvis Teknisk Skole i Århus har skydevå-
ben, som de opbevarer hjemme i kælderen eller i bilen, og at 
det er skolens indtryk, at der er let adgang til våben, og at un-
ge taler frit om skydevåben?”  

 

Svar: 

 

Jeg kan oplyse, at Østjyllands Politi den 23. januar 2009 har afgivet føl-

gende pressemeddelelse: 

”DR/TV-avisen havde onsdag den 21. januar 2009 kl. 18.30 et ind-
slag omkring våben. Når man havde set/hørt udsendelsen, kunne 
man sagtens have den opfattelse, at der fandtes skydevåben på de 
tekniske skoler i Århus. 

I den forbindelse har Østjyllands Politi foretaget en efterforskning. 
Herunder er der foretaget afhøringer af skolevejlederen, som havde 
udtalt sig til TV-avisen, samt ledelsen af den Tekniske skole, som 
blev vist i fjernsynet. 

Skolevejlederen har i forbindelse med afhøringen udtalt, at de aldrig 
har set eller hørt om skydevåben på de tekniske skoler i Århus. Det 
er simpelthen pressen, som har klippet i det interview han har givet. 
Han havde sagt flere gange, at han aldrig havde set eller hørt om 
skydevåben på skolerne, men det er blevet klippet fra i indslaget. 
Han havde ligeledes givet udtryk for, at hvis de havde set eller hørt 
om skydevåben på skolerne, så ville de selvfølgelig give oplysnin-
gerne til politiet. 

Der er ligeledes foretaget en analyse af samtlige hændelser hos Øst-
jyllands Politi i 2008. Heraf fremgår det, at der ingen sager er om-
kring våben på de tekniske skoler i Århus. 

Konklusion: Der er ikke konstateret våben på de tekniske skoler i 
Århus, og Østjyllands Politi har et rigtig godt samarbejde med de 
tekniske skoler i Århus.” 

Spørgsmålet om, hvordan situationen er i skolerne i hovedstadsområdet, 

kan efter min opfattelse kun besvares fyldestgørende, hvis der indhentes 

nærmere oplysninger fra Rigspolitiet.  
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Spørgsmålet kan derfor ikke besvares inden for de rammer, der gælder 

for S-spørgsmål, jf. herved Folketingets Forretningsorden § 20, stk. 1 og 

2, som senest affattet ved Folketingsbeslutning nr. B 167 af 1. juni 2007. 


