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uro i ellebæk

16.20 
Ballade bryder ud på Afdeling 18, og ellebæk anmoder om 
assistance fra Københavns Fængsler

16.25 
Indsatte sætter ild flere steder i ellebæk 

16.30
Københavns Fængsler sender ni mand af sted med 
udrykning

17.00 
Indsatsholdet ankommer samtidig med politiets indsatsle-
der og får sammen med betjente på ellebæk situationen 
under kontrol

17.30 
Seks indsatte overføres fra ellebæk til Københavns 
Fængsler

19.20 
Københavns Fængsler modtager de seks indsatte

19.45 
Briefing af indsatsholdet

20.15 
Briefing af det øvrige personale

udrykning 
tIl ellebæK
En almindelig tirsdag aften i Institutionen Ellebæk 
udviklede sig dramatisk til fangeoprør med ildspåsæt-
telse. Heldigvis kom et udrykningshold fra Københavns 
Fængsler til undsætning og fik situationen under kontrol.
  
Af Andreas Graae
 

tirsdag den 5. maj 2015 får vagthavende på Københavns 
Fængsler en noget usædvanlig opringning fra Institutionen for 
Frihedsberøvede asylansøgere i ellebæk. 

”Der bliver anmodet om hurtig assistance, da der er udbrudt 
voldsomme optøjer på afdeling 18 i ellebæk,” siger den vagt-
havende, Henrik thøgersen.

Københavns Fængsler begynder derfor straks at mønstre ni 
mand og udstyr.

Kort tid efter henvender den vagthavende fra ellebæk sig igen 
til Københavns Fængsler, da situationen er forværret. De ind-
satte i ellebæk har nu også sat ild flere steder, og man frygter, 
at situationen udvikler sig yderligere til fare for både ansatte og 
indsatte.

efter lynhurtig accept fra politiet beslutter Henrik thøgersen 
at sende to biler med ni mand til ellebæk med udrykning. De 
kører straks af sted, og er fremme samtidig med politiets ind-
satsleder.  

Mens alt dette sker, gør Københavns Fængsler sig klar, hvis 
yderligere foranstaltninger skal iværksættes.

”Jeg sender besked ud til fløjene om skærpet opmærksomhed, 
hvis det er nødvendigt at lukke huset ned på nat, fordi ellebæk 
har brug for yderligere assistance,” siger Henrik thøgersen. 

Det bliver dog ikke nødvendigt, da den hurtige tilstedeværelse 
af indsatsholdet fra Københavns Fængsler gør, at man sammen 
med betjente i ellebæk og Politiet hurtigt får situationen under 
kontrol. 

Seks af urostifterne bliver taget med retur til Vestre Fængsel.

På Københavns Fængsler ser Henrik thøgersen med tilfredshed 
tilbage på, hvor godt tingene klappede i den højspændte situa-
tion: ”Vi får tilladelse fra politiet til at køre med udrykning lige 
med det samme. og så er alle klar. Fløjene har lavet en plan, og 
alt fungerer perfekt, så man er klar til at rykke.”

Fængselsinspektør ved Københavns Fængsler, arne tornvig 
Christensen, roser også fængselsbetjentene for en veludført 
hjælpeaktion. 

”Jeg ved, at der både fra ellebæk og fra områdets sikkerheds-
chef er udtalt stor ros og anerkendelse for den hurtige hjælp og 
indsats, og den tilslutter jeg mig. episoden blev løst i bedste KF-
ånd, hvor alle var klar til at yde deres bedste på en professionel 
og ordentlig måde,” siger han.
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