
 

 

 

 
 

 

Folder 

Adfærd i en faresituation, hvor der er skydevåben involveret 

 

Sikkerhed og velvære for vores gæster og medarbejdere har højeste prioritet. Mange 

ved, hvordan de skal forholde sig ved evakuering på grund af brand, men amokløb og 

voldelige hændelser er meget sjældne og også meget forskellige fra gang til gang. 

Derfor er det ikke muligt at komme med generelle forholdsregler, men på grundlag af 

tidligere erfaringer anbefaler politiet dog følgende: Flygte – gemme sig – alarmere. 

 

Vi anbefaler følgende grundlæggende forholdsregler i en sådan farlig situation: 

 

- Du skal vide, hvor nødudgangen er 

 

Når du betræder bygningen, orienter dig venligst om, hvor flugtvejene og vores 

mærkede nødudgange er, således at du kan reagere hurtigt i en faresituation. 

 

- Hvis det er muligt: Flygt 

 

Hvis du hører skud, er flugt den bedste mulighed. Ingen genstande er vigtigere 

end dit liv, efterlad derfor alt. Se dig omkring, om der findes en sikker udgang og 

om du kan kommer derhen på en sikker måde uden at blive opdaget af personen 

med skydevåbenet. Bevar roen, og optræd på en beroligende måde. Hvis det er 

muligt for dig, hjælp dem, der har brug for det. Undgå at bruge elevatoren, og 

brug i stedet trapperne. Også vinduer kan eventuelt være flugtveje. Hvis personen 

med skydevåbenet er meget tæt på dig, løb i zigzagkurs og dukket holdning. I 

princippet gælder: Bring ikke dig selv og andre i unødig fare. 

 

- Hvis ikke det er muligt at flygte: Gem dig 

 

Søg dækning, og forskans dig. Du kan forskanse dig bag store genstande som 

møbler, vægge, eller skabe eller i tomme rum. Forskansningen skal være stabil: 

Glas, metal eller tyndt træ kan ikke stoppe projektiler. Stil din mobil på lydløs og slå 

vibration fra, flytilstand skal være slået fra, men mobilen må ikke være slukket. 

Gør dig så lille som mulig, så din angrebsflade er så lille som mulig. Læg dig på 

gulvet og ikke i nærheden af vinduer og døre. Tænk på, at der kun går få minutter, 

inden politiet ankommer. 

Send ingen oplysninger (fotos, videoer, beskeder) til de sociale medier (Facebook, 

Instagram, Twitter), i livestream eller til venner og bekendte. Disse oplysninger 

oversvømmer myndighederne og kan også modtages af gerningsmændene og 

således afsløre dit gemmested. 



 

 

 

 
 

 

- Hvis du er på et velegnet sted, hvor du kan tale: 

 

Hvis det er muligt, foretag et nødopkald (110 eller 112). Angiv din placering (f.eks.  

Friedrichstadt-Palast eller Friedrichstraße 107) og fortæl på en rolig måde, hvad du 

ved om gerningsmændene, ofrene og eventuelle gidsler. Når du er færdig, må 

du ikke slukke din mobil (også hvis du ikke taler), således at alarmcentralen kan 

høre, hvad der foregår omkring dig. Vær helt stille for ikke at tiltrække dig 

opmærksomhed. Hvis der er flere personer i lokalet, tal ikke sammen. 

 

- Allersidste udvej: Angrib 

 

I absolutte nødsituationer – hvor der ikke er anden udvej – anbefaler US 

Department of Homeland Security at angribe gerningsmanden eller forsøge at 

overmande ham. Hold dig endelig ikke tilbage. Kast genstande som glas, 

ildslukkere, flasker, stole og tasker. Hvis du er en del af en gruppe, angrib samtidig 

og gå efter ansigt, øjne, skuldre, nakke, arme eller genitalier. Dette er det absolut 

sidste, du bør gøre. 

 

- Når politiet ankommer: Følg anvisningerne 

 

Politiet kan ikke altid straks se, hvem der er gerningsmanden. Gå roligt og besindigt 

hen imod politiet. Omfavn ikke politibetjentene af bare lettelse. Hold hænderne 

over hovedet. Beskriv kun hændelsesforløbet ud fra dine egne observationer, og 

udbred ikke ubekræftede oplysninger. Undgå pludselige bevægelser, og følg 

politiets anvisninger. 

 

På grund af de mange forskellige mulige scenarier kan man ikke på forhånd sige, om det 

giver mest mening at blive i bygningen (dækning) eller at flygte 

ud af bygningen. Det må der, afhængigt af situationen, tages stilling til på stedet. 

 

Så snart du er ude af farezonen, gå så langt væk som muligt, og gå ikke i vejen for 

beredskabsfolkene. Nu kan du kontakte familie og venner. 

 

(Stand: august 2018) 


