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REDEGØRELSE 
 

Urolighederne i Hyskenstræde 8. – 9. maj 2009 
 

 
Blandt andet via hjemmesiden ”Modkraft.dk – progressiv portal” kom det til Københavns Politis 

kendskab, at der i dagene 7. – 10. maj 2009 skulle afholdes en festival under overskriften ”Undoing 

the City”. 

 
Af programmet fremgik blandt andet følgende for fredag den 8. maj kl. 24.00: 
 
 
 ”Gadefesten i indre by: Street Dancing pt.3 –  
 Et sted i indre by. (Hold øje med mobilen). 

Street Dancing fyrer, i samarbejde med undoing the City, op for en oprivende  
redefinering, om styrtende ass-shaking gadefest i indre by. 
Billige barer – hårde DJ’s – Åben gade stylee! 
Information følger” 
 
 

Der forelå ingen oplysninger eller efterretninger i relation til arrangementet. 
 
 
Der blev ikke i anledning af den nævnte festival foretaget anmeldelser af de enkelte begivenheder 

bortset fra et friluftsarrangement i Folkets Park, Stengade på Nørrebro torsdag aften den 7. maj 

2009. Arrangementet gav ikke anledning til problemer. 

 

 
På baggrund af de modtagne informationer fra den omtalte Modkraft-hjemmeside blev de operative 

enheder orienteret forud for Store Bededags-ferien. Det blev samtidig tilkendegivet, at man skulle 

sikre sig, at beredskabet var intakt i henhold til eksisterende planer. 

 
 
Udgangspunktet for en evt. politimæssig indsats imod det autonome miljø findes i de generelle 

strategier og operationsplaner, der har været fulgt de seneste år, hvoraf det blandt andet fremgår: 

 



• at der som udgangspunkt gennem en henholdende indsats iværksættes så bred en dialog som 
muligt med  henblik på at undgå konfrontationer og lægge en dæmper på eventuelle 
voldelige kræfter men 
 

• at såfremt en aktion udvikler sig til grov forstyrrelse i form af grov vold, hærværk, 
brandstiftelse og lignende – iværksættes omgående en målrettet offensiv indsats med 
henblik på at bringe urolighederne til ophør. 

 
• hvis der opstår en situation som ovenfor beskrevet træder operationsplan for indsats mod 

uvarslede og spontane demonstrationer/uroligheder i kraft, og det fremgår af denne, at den 
strategiske hensigt er, at politiet roligt og myndigt med en tilstrækkelig styrke iværksætter 
en offensiv indsats, således urostifterne afskrækkes fra eller forhindres i at fortsætte med at 
forøve vold, hærværk eller anden kriminalitet og i den forbindelse genskabe trygheden i 
København, ligesom der så hurtigt som muligt etableres en dialog for at skabe ro over 
situationen. 

 
Hvor det er muligt skal der ske anholdelse, og der skal så vidt muligt sikres dokumentation, 
således, at de anholdte personer gøres strafferetslig ansvarlig for deres gerninger, og hvor 
det er muligt gennem frihedsberøvende foranstaltninger. 

 
 

 
 

Det kan oplyses, at beredskabet på det aktuelle tidspunkt var af den forudsatte planlagte 

tilstrækkelige størrelse. Ved den konkrete situation var udgangspunktet, at følge den beskrevne 

strategi. 

 

De seneste mange måneder, har der ikke været alvorlige voldelige aktiviteter fra det autonome 

miljøs side. 

 

 
Situationen kan kort beskrives som følger:  
 
 
Kl. 0011 natten mellem fredag og lørdag tilgik oplysninger om at ca. 100 autonome typer var 

forsamlet i Hyskenstræde, hvor de havde medbragt brandbart materiale og gadebelysningen blev 

forsøgt slukket. Ved politiets ankomst kunne det konstateres, at der var forsamlet 3 – 400 autonome 

typer, der var ild i 3 olietønder og der var opstillet nogle gamle møbler. En højtalervogn spillede høj 

musik. Der var ophængt et banner, som sammen med gadeforløbet besværliggjorde indsigten i 

området. Der var forøvet graffitihærværk på flere huse, men derudover var stemningen rolig. Det 



var kraftigt regnvejr. Politiets delingsfører fik ved ankomsten kontakt til en person, som oplyste 

ikke være arrangør, men som gerne ville stå for formidling af kontakten til deltagerne i festen.  

 

 
Situationen vurderedes derfor at svare til normalbilledet for en autonom gadefest, med undtagelse af 

stedet for festens afholdelse, idet disse ikke tidligere som hovedregel har været afholdt i indre by. 

Det blev derfor besluttet, at politiet som udgangspunkt ville søge at følge den sædvanlige 

henholdende strategi. 

 

Delingsføreren vurderede, at en offensiv indsættelse mod de autonome ville få konsekvenser for 

resten af byen.  

 

Situationen som den fremgår af handlingsforløbsrapporten var følgende: 

 

 
”Under festen blev der af delingsføreren konstateret, at der var forøvet hærværk på 3 parkerede 

biler. Der blev fortsat forøvet graffiti på bygninger, men stemningen var fortsat rolig og der var 

ingen tegn på konfrontation mellem politi og autonome.  

 
Kl. ca. 01.30 blev det besluttet fortsat at forholde sig henholdende under hensyn til risikoen for 

omfattende hærværk i større dele af indre by. Der blev aftalt procedure for hvorledes politiet skulle 

forholde sig ved festens afslutning, herunder hvordan de autonome skulle ledes tilbage mod 

Nørrebro samt forhindres i at udøve omfattende hærværk. 

 

Kl. 02.18 oplyste den person politiet var i dialog med, at festen ville slutte kl. 0230. Dette skete kl. 

0231, da det via de autonomes højtalervogn blev oplyst, at man skulle forlade stedet og i øvrigt 

”passe på politiet”. Derfor var vurderingen fortsat, at festen ville blive afsluttet i god ro og orden.  

 

Kl. 02.35 blev der pludselig kastet 2 molotowcocktails mod politiet, hvorfor Københavns Politis 2. 

udrykningsberedskab blev aktiveret og der blev oprettet KSN på niveau 1. Der blev iværksat 

overvejelser om tilkald af assistance fra Nordsjælland og Vestegnens Politi. 

 

Kl. 02.36 blev der knust ruder på stedet. 



 

Kl. 02.37 overgik politiet til en offensiv indsats. Det vil sige, at man med de til rådighed værende 

styrker spredte modparten mest muligt, med henblik på at undgå organiseret modstand. Dette 

medførte spredte tilfælde af hærværk i området. De autonome drev herefter i små grupper tilbage 

mod Nørrebro, og gav ikke længere anledning til omfattende politimæssige problemer. 

 
Kl. 02.45 blev det vurderet, at situationen i indre by var relativt rolig.  
 
 
Kl. 03.21 kunne der ikke konstateres flere autonome i bybilledet. 
 
 
Efterfølgende blev optalt 35 – 37 gerningssteder for hærværk, herunder rudeknusninger, graffiti og 

ødelagte biler.” 

 

Konklusion. 

 
Umiddelbart vurderes oplysningerne om den planlagte festival ikke at være af en sådan karakter, at 

der var behov for iværksættelse af ekstraordinære politimæssige foranstaltninger – bortset fra 

kontrol af og underretning til det stående beredskab, der havde en tilstrækkelig størrelse. 

 
 
Ved selve begivenheden i Hyskenstræde fulgte man den udmeldte strategi, idet der blev indledt en 

dialog med en person, der ville være formidler. Der blev indledningsvis konstateret mindre 

lovovertrædelser, men den indledende overvejelse om risiko for spredning findes relevant på dette 

tidspunkt. 

 

Overvejelserne beroede på skøn i den aktuelle situation, men begivenheden giver anledning til en 

understregning af, at der skal handles hurtigt og konsekvent, jfr. de foreliggende planer, hvis 

handlinger udvikler sig, eller der er en betydelig risiko for, at borgerne kan blive voldsomt 

forulempet, som det skete her. 

 
 
 
 
 
 
 



Situationen giver anledning til at beklage: 
 

 
• at der ikke på et tidligere tidspunkt blev foretaget en egentlig alarmering af det eksisterende 

beredskab. 
 

• at der ikke tilstrækkelig tidligt blev taget skridt til at standse ulovlighederne. 
 

 
 
 
 
 
 

Hanne Bech Hansen 
 
 


