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  Vi mødes hver mandag!  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Indbetaling tur og arrangementer: 

Konto 9570 - 12947984 

Referat af møde d. 5.december 2022. 

Vi skal i dag høre Politikommissær Henrik Orye fortælle om 

Politiets håndtering af uroligheder i forbindelse ved store 

demonstrationer og om andre områder, der kræver speciel 

indsats og gennemførelse af en politiaktion. Inden vi giver ordet 

til Henrik, skal vi have morgensang, som i dag er ”Der er noget i 

luften” tekst og musik af Vilhelm Gregersen. 

Henrik Orye er 58 år og begyndte i Politiet i 1986, havde 

tidligere været i flyvevåbnet, som teknikker. Efter 

politiuddannelsen blev det til patrulje kørsel og en overgang i 

hundepatruljen, men stoppede på grund af   allergi i familien. I 

en periode blev det til organisationsarbejde, men i begyndelsen 

af 2000 kom Henrik i Københavns Politis indsatsgruppe og blev 

i 2008 udnævnt til Politikommissær, 2010 leder af station City 

og i 2012 udnævnt til Indsatsleder. 

Indsatslederen er i forreste linje i de store politiaktioner og skal 

dirigere tropperne og bevare det store overblik selv når det går 

hårdt til f.eks. da politiet d, 1 marts 2007 skulle rydde 

ungdomshuset på Jagtvejen i København, planlægningen blev 

hemmeligholdt, aktionen var berammet til klokken 0700 med 

indsats af stort antal betjente. Det startede meget roligt, men op 

ad dagen begyndte uroligheder, og de følgende dage var præget 

af uroligheder og ødelæggelser, bål og knuste ruder på 

Nørrebrogade, stort opbud af politi og indimellem gik det hårdt 

for sig, nærmest krig. Mange personer blev arresteret og flere 

betjente fik skrammer, men ungdomshuset var ryddet d. 6. marts 

aften. Foruden urolighederne på Nørrebrogade er der andre 

solidariske grupper (ballademagere) eks. fra Christiania og 
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Blågårds Plads, der arrangerer optøjer, der tvinger politiet til at splitte styrkerne til flere områder. 

Indsatgruppen var involveret i at få fjernet irakerne fra Brorson kirke en aktion, som blev intents dækket 

af medierne, men ved list blev irakerne til sidst sendt ud af landet. 

Københavns Politis hel store opgave var ved klimamødet COP 15 i 2009. Mødet blev holdt i Bellacentret 

og mange prominente personer, Verdensledere, deltog. Planlægningen begyndte allerede et år før, hvor 

mødet havde været holdt i Tyskland. Erfaringer fra Tyskland var vigtige at få inkorporeret i politiets plan. 

Det stod helt klart at der ville blive store demonstrationer bestående af fredelige demonstranter, men der 

vil også være ballademagere, som vil gemme sig i mængden de måtte under ingen omstændig nå til 

Bellacentret. Opgaven var at få sorteret ballademager fra, det gjorde man ved at tredele demonstrationen 

og sortere ballademagerne fra, de blev arresteret og sat i lange rækker på asfalten ca. 1200 personer og 

senere kørt væk i busser. Der kom et retlig efterspil om, at demonstranterne var sat på asfalten og siddet 

der i lang tid. 

Ved de store opgaver er det kutyme at indkalde forstærkning fra alle landet politikredse. 

I 2012 kom den kinesiske Præsident på besøg, senere i 2013 og2014 var der besøg på højt niveau. I den 

forbindelse skulle politiet efter henstilling fra udenrigsministeriet og PET træffe foranstaltninger til at 

forhindre demonstrationer, der kunne støde gæsterne, men der var demonstranter der var kommet til 

Christiansborg og viftede med det tibetanske flag, hvilket ville være en rød klud mod kineserne. Henrik 

Orye gav ordre til at konfiskere flaget.  

Den ordre fik store konsekvenser, idet det blev en politisk betændt sag, ført frem af Enhedslisten, der ville 

havde et ansvar placeret, da ordren var en krænkelse af borgernes rettighed til at give udtryk for deres 

mening.   En kommission blev nedsat, og endnu en kommission 2 blev nedsat til belysning af for løbet, 

men for Henrik blev konsekvensen sammen med et par kollegaer suspendering med ¾ løn, det har nu 

varet i 4 år. 

Tiden efter suspenderingen er gået med at skrive en bog ”I POLITIETS FRONTLINJE”, 

foredragsvirksomhed og ikke at fornægte sammen med en kollega en sejltur rundt i Europa til 

middelhavet. Henrik Orye håber at retssagen imod ham for lyv i retten kan afsluttes indenfor kort tid. 

Vi takker Henrik Orye for, at vi har fået lov til at få et indblik i maskinrummet hos Københavns Politis 

Indsatsgruppe og om de overvejelser og planer, der går forud for besøg af Honores fra udland og større 

arrangementer i DK.   
Ref. Poul Erik Christensen 

Henrik Oryé bog kan 

lånes på e reolen 

Efter julefrokosten, 

holder vi juleferie. 

Vi starter op igen 

mandag den 9. jan. 

 Kl. 9:30 til 11:30  

I Greve Borgerhus. 

 Et foredrag om 

flykontrol  

v/Mogens Houman  


