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andet kasteskyts bogstavligt talt regnede ned over os. Som noget nyt bemærkede jeg, at der også var store og
små skår af termoglas blandt kasteskytset. Vi var under så voldsom beskydning, at vi risikerede at blive ramt i
hoved- og benhøjde samtidigt. Mens jeg stod og vaklede rundt i bunker af brosten, der lå spredt ud over hele
gaden, hørte jeg en høj stemme bag mig, fra samme retning som de øvrige kommandoer var kommet fra. Det

var et højt og skingert råb, der nærmest lød panisk: "Skyd, skyd, skyd!"" Under en byge af brosten og
glasskår rettede dansk politi for første gang i fredstid deres pistoler mod en menneskemængde. En fredelig

demonstration mod EU på Nørrebro udviklede sig til voldsomme gadekampe mellem politi og demonstranter,
og i nattens turmult blev 113 skud affyret af en politistyrke, der ikke var forberedt på den eskalerende

situation. Det blev startskuddet til en af de mest omdiskuterede retssager i det politiske Danmark. Daværende
kriminalassistent Carsten Ørum var en af betjentene på arbejde den skæbnesvangre aften. I "Bag skjoldet"

skildrer han natten, hvor alle mistede kontrollen, tiden efter, hvor ledelsen svigtede, og det politiske efterspil,
hvor ingen var vindere. Carsten Ørum (f. 1964). Tidligere kriminalassistent i København. Forlod København i
1994 og blev ansat som kriminalassistent på Fyn. Blev forfremmet til vicepolitikommisær i Billund i 2008.

 

"Brosten og andet kasteskyts bogstavligt talt regnede ned over os.
Som noget nyt bemærkede jeg, at der også var store og små skår af
termoglas blandt kasteskytset. Vi var under så voldsom beskydning,
at vi risikerede at blive ramt i hoved- og benhøjde samtidigt. Mens
jeg stod og vaklede rundt i bunker af brosten, der lå spredt ud over
hele gaden, hørte jeg en høj stemme bag mig, fra samme retning som
de øvrige kommandoer var kommet fra. Det var et højt og skingert
råb, der nærmest lød panisk: "Skyd, skyd, skyd!"" Under en byge af
brosten og glasskår rettede dansk politi for første gang i fredstid

deres pistoler mod en menneskemængde. En fredelig demonstration
mod EU på Nørrebro udviklede sig til voldsomme gadekampe



mellem politi og demonstranter, og i nattens turmult blev 113 skud
affyret af en politistyrke, der ikke var forberedt på den eskalerende
situation. Det blev startskuddet til en af de mest omdiskuterede
retssager i det politiske Danmark. Daværende kriminalassistent
Carsten Ørum var en af betjentene på arbejde den skæbnesvangre
aften. I "Bag skjoldet" skildrer han natten, hvor alle mistede
kontrollen, tiden efter, hvor ledelsen svigtede, og det politiske

efterspil, hvor ingen var vindere. Carsten Ørum (f. 1964). Tidligere
kriminalassistent i København. Forlod København i 1994 og blev

ansat som kriminalassistent på Fyn. Blev forfremmet til
vicepolitikommisær i Billund i 2008.
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