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Resumé
Rigspolitiet og politikredsene foretager med henblik på udpegning af konkrete
mål for en intensiv og målrettet politimæssig efterforskning en løbendemonitering
af de kriminelle grupper og netværk, det såkaldte bandemiljø. Der sker herved
indsamling, sammenligning, bearbejdning og formidling af relevante oplysninger i
relation til de omhandlede grupper og netværk.
Rigspolitiet moniterer i øjeblikket 14 grupper og netværk, der ved udgangen af 2007
havde i alt 141 tilknyttede personer.
Moniteringen viser, at der ikke inden for det seneste år er væsentlige ændringer i
relation til de kriminalitetstyper, som udøves af medlemmer af grupper og netværk,
og at hovedvægten fortsat ligger på narkotikakriminalitet, volds- kriminalitet og
våbenlovskriminalitet.
I perioden fra 1. januar til 31. december 2007 er ovennævnte 141 personer idømt
39 domme for alvorlig kriminalitet, heraf 19 domme med ubetinget fængselsstraf,
2 domme med betinget fængselsstraf og 18 domme med bødestraf.
Ved udgangen af 2007 var 26 personer tilknyttet de 14 moniterede grupper
frihedsberøvede. 15 personer afsonede fængselsstraffe og 11 personer var
varetægtsfængslet. 19 medlemmer er prøveløsladt, og 5 afventer afsoning.
Der er dels mellem enkelte grupper, dels mellem enkelte grupper og
rockerklubberne modsætningsforhold, der har givet anledning til konfrontationer.
Disse modsætningsforhold er ikke nyopståede, men har været kendt af politiet
gennem flere år. Det er også tidligere konstateret, at de moniterede grupper og
netværk har været i besiddelse af og har anvendt skyde- og stikvåben.
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Det kan imidlertid konstateres, at anvendelsen af stik- og skydevåben i forbindelse
med konfrontationerne i den seneste tid har været stigende. Dette skyldes næppe, at
grupperne og netværkene har bevæbnet sig i højere grad end tidligere, men at flere
af modsætningsforholdene mellem grupperne og enkeltpersoner manifesterer sig i
form af direkte konfrontation.

Der er fra 1. januar til udgangen af 2007 registreret i alt 28 episoder, hvor
skydevåben har været anvendt i det offentlige rum. I 12 af disse episoder har
medlemmer af de af Rigspolitiet moniterede grupper og netværk været involveret.
Rigspolitiet vurderer, at modsætningsforholdene fortsat vil bestå, og de forventes
også fremover at ville kunne give anledning til konfrontationer. Årsagen hertil
skal fortsat findes i kampen om markedsandele på narkotikamarkedet. Hertil
kommer, at de moniterede gruppers og netværks æresbegreber selvstændigt
bidrager til en fortsættelse af konflikterne og til nye konfrontationer.
De moniterede grupper og netværk har adgang til våben og sprængstoffer, og
såvel historisk som i den seneste tid har der været en vilje til at anvende disse.
Oversigt
Statusrapporten indeholder oplysninger om kriminalitet begået af kriminelle
grupper og netværk - såkaldte bander - i 2007. Oplysninger vedrørende rockere
behandles ikke selvstændigt, men inddrages i det omfang, det har betydning i
relation til de kriminelle grupper og netværk.
Rigspolitiet og politikredsene foretager en løbende monitering af kriminelle
grupper og netværk, hvorved der sker indsamling, bearbejdning og formidling af
relevante oplysninger. Moniteringen sker med henblik på udpegning af konkrete
mål for en intensiv og målrettet efterforskning og retsforfølgning af den
kriminalitet, som begås af medlemmerne af de kriminelle grupper og netværk.
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Rigspolitiet moniterer i øjeblikket 14 kriminelle grupper og netværk med i alt 141
tilknyttede personer1. Størstedelen af disse personer har fast tilknytning til en
gruppe eller et netværk, mens et mindre antal personer ikke har en sådan fast
tilknytning. Alle personer vurderes dog at have relevans i forhold til den
politimæssige monitering.

De fleste moniterede grupper og netværk har ikke en formaliseret bandestruktur
med medlemskaber, men de personer, som er fast tilknyttet, agerer som gruppe,
herunder særligt i forbindelse med konfrontationer. De pågældende betragtesderfor
også af Rigspolitiet som medlemmer af de forskellige grupper og netværk.
I nedenstående tabel ses de kriminelle grupper og netværk, som moniteres af
Rigspolitiet. Det er endvidere angivet, hvor mange medlemmer politiet har
registreret i de enkelte grupper og netværk.
Tabel 1: Kriminelle grupper og netværk, der moniteres af Rigspolitiet - pr. ultimo 2007 og 2006
Navn
Amager-gruppen

2007

2006

5

5

Black Cobra

18

20

Black Cobra Kalundborg

14

14

Black Cobra Næstved

10

10

8

8

Blågårds Plads-gruppen

12

12

Borhan-gruppen Hundige

14

14

9

9

16

16

Black Cobra Vordingborg

Enghave-drengene
Den Internationale Klub Aalborg
Den Internationale Klub Esbjerg

6

8

Haderslev-gruppen

2

15

Odense-gruppen

4

4

Østerbro-gruppen

13

14

Andre personer med tilknytning til bandemiljøet

10

12

141

161

I alt
1

Rigspolitiet er ansvarlig for monitering af kriminelle grupper og netværk (bander), som udøver alvorlig

kriminalitet, herunder særligt grænseoverskridende, organiseret kriminalitet, mens politikredsene er ansvarlige
for monitering af øvrige bander og grupperinger, når der er mistanke om grov kriminalitet inden for
politikredsens grænser.
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Kriminalitetsstatus 2007
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1. Amagergruppen
Amager-gruppen består af fem personer, der alle har tilknytning til Amager, idet de
bor eller ofte færdes dér. Alle medlemmerne er personer af anden etniskoprindelse
end dansk.
Rigspolitiets monitering af Amager-gruppen viser, at medlemmer af gruppen i 2007
har

været

involveret

i

overtrædelser

af

narkotikalovgivningen

og

våbenlovgivningen. Hertil kommer, at medlemmer af gruppen har begået
voldskriminalitet.
Gruppens medlemmer forøver oftest kriminalitet i København og nærmeste omegn.
Det er dog konstateret, at enkelte medlemmer også forøver kriminalitet uden for
Københavnsområdet.
Rigspolitiets analyse af gruppens kriminelle aktiviteter og adfærd, herunder i
relation til alvorlig kriminalitet2, viser, at der i 2007 er rejst 13 sigtelser mod
medlemmer af Amager-gruppen.
Et udtræk af kriminalregisteret viser, at et medlem er under afsoning af en
fængselsdom, mens et medlem er løsladt på prøve og et medlem afventer afsoning.
I 2007 er medlemmer blevet idømt 8 domme for alvorlig kriminalitet. Dommene
vedrører følgende kriminalitetsområder: Vold, våbenlov og lov om euforiserende
stoffer.

2

Ved alvorlig kriminalitet forstås her og i det følgende: drab, vold, røveri, afpresning,
narkotikakriminalitet, våbenkriminalitet, voldtægt, menneskehandel, menneskesmugling samt
forsøg på denne type kriminalitet.

Rigspolitiet har alene registreret sporadisk kontakt mellem Amager-gruppen og
rockermiljøet, og der foreligger ikke oplysninger om hverken samarbejde eller
modsætningsforhold mellem gruppen og rockermiljøet.

Rigspolitiet har endvidere ikke kendskab til, at gruppen samarbejder med eller har
modsætningsforhold til andre grupper eller netværk.
2. Black Cobra
Black Cobra består af 50 medlemmer, der for størstedelens vedkommende er
personer af anden etnisk oprindelse end dansk.
Black Cobra har afdelinger i Hundige, Roskilde, Kalundborg, Næstved og
Vordingborg. Black Cobra er startet med udgangspunkt i Hundige og Roskilde, og
afdelingerne her er styrende i forhold til de øvrige afdelinger.
Black Cobra adskiller sig sammen med Den Internationale Klub fra de øvrige
grupper og netværk ved at have en formaliseret struktur, hvor medlemmerne
vedkender sig medlemskabet. Dette sker bl.a. derved, at medlemmerne bærer
beklædning med ens symboler.
Rigspolitiets monitering af Black Cobra viser, at medlemmer af gruppen i 2007
har

været

involveret

i

voldskriminalitet,

herunder

drabsforsøg,

narkotikakriminalitet, sager vedrørende trusler på livet, bl.a. mod en
polititjenestemand og våbenlovskriminalitet. Det kan fremhæves, at Black Cobra
har deltaget i flere skudepisoder, hvor modparten i alle tilfælde har været Borhangruppen. Endelig kan det oplyses, at medlemmer af gruppen i september 2007
blev sigtet i en sag vedrørende salg af mere end 18 kg kokain.
Rigspolitiets analyse af gruppens kriminelle aktiviteter og adfærd, herunder i
relation til alvorlig kriminalitet, viser, at der i 2007 er rejst 21 sigtelser mod
medlemmer af Black Cobra.
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Det er Rigspolitiets vurdering, at Black Cobra er blevet mere aktiv i forhold til
udøvelse af kriminalitet end tidligere. I 2007 har ledende medlemmer afsluttet
afsoning af fængselsdomme.

Et udtræk af kriminalregisteret viser, at fem personer fra Black Cobra er under
afsoning, to er varetægtsfængslet, en afventer afsoning, og otte er løsladt på prøve.
I 2007 er medlemmer blevet idømt 6 domme for alvorlig kriminalitet. Dommene
vedrører følgende kriminalitetsområder: Vold, vold mod tjenestemand, våbenlov
og lov om euforiserende stoffer.
Rigspolitiets monitering viser, at Black Cobra har en forholdsvis tæt kontakt til
rockerklubben Bandidos. I Roskilde er eller har der været en lokal konflikt mellem
Bandidos og Black Cobra. Denne konflikt skyldes efter Rigspolitiets opfattelse
personlige modsætningsforhold, der formentlig oprindeligt skyldes voldsudøvelse
over for et medlem af Bandidos. Gruppernes æresbegreber har efterfølgende ført til
gensidige hævnaktioner. Rigspolitiet er ikke bekendt med status på denne konflikt.
Uden for Roskilde er der fortsat samarbejde mellem grupperne.
Rigspolitiet er ikke i besiddelse af oplysninger om, at der er kontakt mellem Black
Cobra og Hells Angels.
Medlemmer af Black Cobra har været involveret i flere sammenstød med
medlemmer af Borhan-gruppen, og som beskrevet ovenfor har der i flere tilfælde
været anvendt skydevåben. Modsætningsforholdet og stridighederne mellem Black
Cobra og Borhan-gruppen er efter Rigspolitiets vurdering startet som følge af
uenighed i relation til narkotikahandel. Gruppernes æresbegreber har også her
medvirket til en fortsættelse af konflikten og voldsanvendelsen. Hverken
Bandidos eller Hells Angels synes at involvere sig i denne konflikt. Rigspolitiet
vurderer, at konfrontationerne mellem Black Cobra og Borhan-gruppen
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formentlig vil fortsætte, herunder særligt som følge af gruppernes æresbegreber,
der medfører gensidige hævnaktioner.

Der er indikationer på et samarbejde mellem Black Cobra og Den Internationale
Klub, og Black Cobra ønsker angiveligt at ekspandere i såvel Jylland som iSverige.
3. Blågårds Plads-gruppen
Blågårds Plads-gruppen består af 12 personer med tilknytning til området omkring
Blågårds Plads på indre Nørrebro i København. Gruppens medlemmer består for
størstedelens vedkommende af personer af anden etnisk baggrund end dansk.
Der er indikationer på, at Blågårds Plads-gruppen er opbygget omkring en
hierarkisk struktur baseret på alder og ”kriminel karriere”.
Gruppens skønnes at have en central placering i de kriminelle miljøer i København
og omegn, hvor dens medlemmer hovedsagelig udøver kriminaliteten. Gruppen
udøver en væsentlig rolle i hashklubmiljøet.
Rigspolitiets monitering af gruppen viser, at dens medlemmer i 2007 har været
involveret i narkotikakriminalitet, voldskriminalitet samt sager vedrørende trusler
og afpresning. Det kan særligt fremhæves, at medlemmer af gruppen har været
involveret i en skudepisode og flere knivstikkerier.
Blågårds Plads-gruppen har siden 2005 formået at fastholde sine kriminelle
territorier, der geografisk er koncentreret omkring indre Nørrebro i København,
og i 2006 er det lykkes at presse særligt Hells Angels ved hyppig anvendelse af vold
og ved brug af skydevåben. Det er i den forbindelse konstateret, at Blågårds Pladsgruppen har kunnet trække på et ukendt antal ”soldater” fra bandemiljøet i
forbindelse med konfrontationer med Hells Angels. I 2007 har Blågårds Pladsgruppen haft visse samarbejdsrelationer med Bandidos.
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Rigspolitiet har foretaget en analyse af gruppens kriminelle aktiviteter og adfærd,
herunder i relation til alvorlig kriminalitet. Denne viser, at der i 2007 er rejst 30
sigtelser mod medlemmer af Blågårds Plads-gruppen.
Et udtræk af kriminalregisteret viser, at fem medlemmer af Blågårds Plads- gruppen
er varetægtsfængslet, og en afsoner fængselsstraf.
I 2007 er medlemmer blevet idømt 6 domme for alvorlig kriminalitet. Dommene
vedrører følgende kriminalitetsområder: Vold, våbenlov og lov om euforiserende
stoffer.
Blågårds Plads-gruppen har kontakter til rockerklubben Bandidos, og Rigspolitiet
formoder, at der er et samarbejde mellem de to grupper om navnlig
narkotikakriminalitet.
Gruppen har et stærkt modsætningsforhold til Hells Angels. Modsætningsforholdet
skyldes efter Rigspolitiets opfattelse, at Blågårds Plads- gruppen har trængt sig ind
på dele af Hells Angels hidtidige narkotikamarked. Hertil kommer, at der er
personlige modsætningsforhold mellem medlemmer af grupperne.
Rigspolitiet formoder, at Blågårds Plads-gruppen har kontakter til personer fra
grupperinger i hele Danmark, herunder særligt Den Internationale Klub.
Rigspolitiet vurderer, at Blågårds Plads-gruppen også fremover vil benytte en
aggressiv fremfærd over for konkurrerende grupperinger og fortsat vil forsøge at
manifestere sig på landsplan.

4. Borhan-gruppen
Borhan-gruppen består i dag af 14 medlemmer, der hovedsagelig er af anden
etnisk oprindelse end dansk.
Lederen af gruppen har en central placering i indvandrerkredse på Fyn og Sjælland,
og han fungerer ofte som en slags mægler i forbindelse med konflikter mellem
grupper. Andre af gruppens nuværende medlemmer har tidligere været involveret i
andre grupper, der formentlig ikke eksisterer længere, herunder Hundige-gruppen
og Jernnæven.
Rigspolitiets monitering af Borhan-gruppen viser, at medlemmer i 2007 har været
involveret i flere skudepisoder, herunder et drabsforsøg, samt narkotikakriminalitet,
voldskriminalitet og sager om afpresning. Som beskrevet ovenfor har modparten i
skudepisoderne været Black Cobra.
Det er Rigspolitiets vurdering, at Borhan-gruppen hvidvasker penge gennem
forretningsaktiviteter på internettet og gennem forskellige andre legale aktiviteter.
Rigspolitiets analyse af gruppens kriminelle aktiviteter og adfærd, herunder i
relation til alvorlig kriminalitet, viser, at der i 2007 er rejst 11 sigtelser mod
medlemmer af Borhan-gruppen.
Et udtræk af kriminalregisteret viser, at fire medlemmer af Borhan-gruppen er
løsladt på prøve og et medlem afventer afsoning.
I 2007 er medlemmerne blevet idømt 4 domme for alvorlig kriminalitet. Dommene
vedrører følgende kriminalitetsområder: Frihedsberøvelse, trusler, våbenlov og lov
om euforiserende stoffer
Rigspolitiet er ikke i besiddelse af oplysninger om, at gruppen samarbejder med
eller har modsætningsforhold til Bandidos eller Hells Angels.
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Som allerede beskrevet har Borhan-gruppen et stærkt modsætningsforhold tilBlack
Cobra, der formentlig er startet som følge af uenighed i relation til narkotikahandel.
Et ønske om gengældelse for tidligere angreb mv. samt gruppernes æresbegreber
har medvirket til en fortsættelse af konflikten og voldsanvendelsen. Hverken
Bandidos eller Hells Angels synes at blande sig i denne konflikt. Rigspolitiet
vurderer på den baggrund, at konfrontationerne mellem Black Cobra og Borhangruppen formentlig vil fortsætte.
5. Enghave-drengene
Gruppen består af ni medlemmer med tilknytning til Vesterbro i København, hvor
de bor og opholder sig. Medlemmerne er alle personer af anden etnisk herkomst
end dansk. De mest indflydelsesrige og mest aktive medlemmer af gruppen er af
pakistansk oprindelse.
Rigspolitiet formoder, at Enghave-drengene har en væsentlig rolle ihashklubmiljøet
på Vesterbro, idet gruppen kontrollerer nogle klubber og er leverandør af hash til
flere klubber. Gruppen udøver hovedsagelig kriminalitet i Københavnsområdet.
Rigspolitiets monitering viser, at medlemmer af gruppen i 2007 har været
involveret i narkotikakriminalitet, våbenlovskriminalitet, voldskriminalitet og
sager om trusler på livet.
Rigspolitiets analyse af gruppens kriminelle aktiviteter og adfærd, herunder i
relation til alvorlig kriminalitet, viser, at der i 2007 er rejst 12 sigtelser mod
medlemmer af Enghave-drengene.
Et udtræk af kriminalregisteret viser, at et medlem af gruppen er løsladt på prøve,
et medlem afventer afsoning mens ingen i øjeblikket er fængslet.

I 2007 er et medlem blevet idømt en dom for alvorlig kriminalitet. Dommen
vedrører følgende kriminalitetsområder: Våbenlov og lov om euforiserende stoffer.

Rigspolitiet er ikke i besiddelse af oplysninger om, at gruppen samarbejder med
eller har modsætningsforhold til Bandidos eller Hells Angels.
Rigspolitiet er endvidere ikke i besiddelse af oplysninger om samarbejde med
eller modsætningsforhold til andre kriminelle grupper eller netværk.
6. Den Internationale Klub
Rigspolitiet anslår, at Den Internationale Klub består af 22 personer.
Den Internationale Klub, hvis eksistens blev kendt af politiet allerede i 1996,
startede i Aalborg, hvor klubben fortsat har en afdeling. Klubben har i dag
endvidere en afdeling i Esbjerg.
I lighed med Black Cobra er Den Internationale Klub kendetegnet ved en
formaliseret struktur, hvor medlemmerne vedkender sig medlemskabet afgruppen.
Rigspolitiets monitering af Den Internationale Klub viser, at medlemmer i 2007 har
været involveret i narkotikakriminalitet, voldskriminalitet, sager om trusler og
afpresning samt våbenlovskriminalitet.
Den Internationale Klub har været mest aktiv i forhold til kriminalitet i Syd- og
Sønderjylland, mens afdelingen i Aalborg har været mindre aktiv. Dette kan
skyldes, at lederen af gruppen er fængslet.
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Rigspolitiets analyse af gruppens kriminelle aktiviteter og adfærd, herunder i
relation til alvorlig kriminalitet, viser, at der i 2007 er rejst 40 sigtelser mod
klubbens medlemmer.

Et udtræk af kriminalregisteret viser, at seks medlemmer af Den Internationale Klub
er under afsoning, to er varetægtsfængslet, et medlem afventer afsoning, og fire er
løsladt på prøve.
I 2007 er medlemmer blevet idømt 11 domme for alvorlig kriminalitet.
Dommene vedrører følgende kriminalitetsområder: Vold mod vidner,
vold, våbenlov og lov om euforiserende stoffer.
Den Internationale Klub har et nært forhold til Bandidos baseret på personlige og
forretningsmæssige relationer.
Der er et modsætningsforhold mellem Den Internationale Klub og Hells Angels,
hvilket efter al sandsynlighed skyldes, at Den Internationale Klub har overtaget dele
af Hells Angels’ narkotikamarked i Ålborg, Esbjerg og Kolding. Hertil kommer, at
Hells Angels på deres hjemmeside har udtalt sig nedsættende om de ledende
medlemmer af Den Internationale Klub.
Som allerede beskrevet er der indikationer på et samarbejde mellem Black Cobra
og Den Internationale Klub. Det er Rigspolitiets vurdering, at Den Internationale
Klub ønsker endnu tættere relationer til Black Cobra.
Rigspolitiet vurderer, at der i 2008 vil kunne ske en optrapning af konflikten med
Hells Angels, der har søgt at styrke sin position gennem oprettelse af en
støttefunktion, AK-81, der består af ca. 100 unge mænd, hvoraf de fleste er kendt
for voldskriminalitet. Endvidere vurderer Rigspolitiet, at Den Internationale Klub
fortsat er interesseret i at udbygge samarbejdet med Black Cobra og Bandidos.
7. Haderslev-gruppen
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Gruppen består i dag af blot to personer, og gruppens størrelse er således blevet
væsentligt mindre end i 2006, hvor Rigspolitiets monitering viste en størrelse på 15
personer. Rigspolitiet er ikke i besiddelse af oplysninger om baggrunden for, at
gruppen angiveligt er under opløsning.

I 2007 er et medlem blevet idømt en dom for overtrædelse af lov om euforiserende
stoffer.
8. Odense-gruppen
Odense-gruppen består af fire personer, som alle er af anden etnisk oprindelse end
dansk.
Gruppen har tilknytning til Vollsmose-kvarteret i Odense og formodes af
Rigspolitiet at have en central placering i de kriminelle miljøer på Fyn. Gruppen
har en overordnet og ledende position i forhold til de øvrige og yngre kriminelle i
Vollsmose-kvarteret.
Et udtræk af kriminalregistret viser, at der ikke er nogen aktualiteter i relation til
gruppens medlemmer.
I 2007 er medlemmerne ikke blevet idømt domme for alvorlig kriminalitet.
Rigspolitiet er ikke i besiddelse af oplysninger om, at gruppen samarbejder med
eller har modsætningsforhold til Bandidos eller Hells Angels.
Rigspolitiet er endvidere ikke i besiddelse af oplysninger om samarbejde med
eller modsætningsforhold til andre grupper eller netværk, bortset fra lokale
kriminelle grupper i Vollsmose.

9. Østerbro-gruppen
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Østerbro-gruppen består af 13 personer med tilknytning til Østerbro i København.
Medlemmerne er hovedsagelig af anden etnisk oprindelse end dansk.

Gruppen udøver primært kriminalitet i Københavnsområdet.
Rigspolitiets monitering viser, at medlemmer af gruppen har forbindelse til
hashklubmiljøet i København og er særligt aktive inden for berigelseskriminalitet,
herunder organiserede tyverier. Medlemmer af gruppen har endvidere været
involveret i våbenkriminalitet og voldskriminalitet.
Rigspolitiets analyse af gruppens kriminelle aktiviteter og adfærd, herunder i
relation til alvorlig kriminalitet, viser, at der i 2007 er rejst 13 sigtelser mod
klubbens medlemmer.
Et udtræk af kriminalregisteret viser, at et medlem af Østerbro-gruppen er under
afsoning, mens et er varetægtsfængslet.
I 2007 er et medlem blevet idømt en dom for vold.
Rigspolitiet er ikke i besiddelse af oplysninger om, at gruppen samarbejder med
eller har modsætningsforhold til Bandidos eller Hells Angels.
Rigspolitiet har konstateret, at medlemmer af gruppen har kontakter til personer
fra Blågårds Plads-gruppen vedrørende køb og salg af hash.
10. Andre personer med direkte tilknytning til bandemiljøet
Rigspolitiet har identificeret 10 enkeltpersoner, der har en løsere tilknytning til de
faste grupper og netværk.
Personerne kommer alle fra hovedstadsområdet.
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Personerne moniteres på samme måde som medlemmerne af de allerede beskrevne
grupper og netværk. Moniteringen viser, at en række af personerne har været
involveret i narkotikakriminalitet, voldskriminalitet, herunder forsøg påmanddrab
og våbenlovskriminalitet, og det kan særligt oplyses, at to personer har været
involveret i sager om våbenanvendelse, herunder på offentligt tilgængeligt sted.

Rigspolitiets analyse af personernes kriminelle aktiviteter og adfærd, herunder i
relation til alvorlig kriminalitet, viser, at der i 2007 er rejst 13 sigtelser mod de
pågældende personer.
Et udtræk af kriminalregisteret viser, at en person afsoner, en person er
varetægtsfængslet og en person er løsladt på prøve.
I 2007 er en person blevet idømt en dom for vold.
Enkelte personer har et modsætningsforhold til Hells Angels som følge af
stridigheder om hashmarkedet på Christiania. Dette har givet anledning til
sammenstød mellem de pågældende og personer fra Hells Angels.
De moniterede personer har relationer til andre grupper og netværk som beskrevet
ovenfor.
Samlet vurdering og konklusion
Det samlede antal sigtelser, der er rejst over for medlemmer af og personer med
relation til de moniterede grupper og netværk, er i 2007 153. Det tilsvarende tal
for 2005 var 184 sigtelser og for 2006 233 sigtelser.
Moniteringen viser imidlertid også, at der ikke er væsentlige ændringer i relation til
de kriminalitetstyper, som udøves af de moniterede personer. Hovedvægten
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ligger

således

fortsat

på

narkotikakriminalitet,

voldskriminalitet

og

våbenlovskriminalitet. Rigspolitiet forventer ikke væsentlige ændringer heri.
Denne forventning baserer sig bl.a. på de foreliggende oplysninger om
domfældelser af personer med tilknytning til de kriminelle grupper og netværk. I
2007 er der således afsagt 39 domme for alvorlig kriminalitet over personer, der er
tilknyttet de grupperinger, som Rigspolitiet moniterer. I 19 domme er der givet
ubetinget fængselsstraf, i 2 domme betinget fængselsstraf og i 18 domme bødestraf.
Det kan samtidig oplyses, at 26 personer tilknyttet de 14 moniterede grupper var
frihedsberøvede ved udgangen af 2007. 15 personer afsonede fængselsstraffe og 11
personer var varetægtsfængslet. 19 er prøveløsladt, og 5 afventer afsoning.
Antallet og sammensætningen af personer med tilknytning til de moniterede
grupper og netværk viser ikke væsentlige ændringer i forhold til 2006, bortset fra
Haderslev-gruppen, der angiveligt er under opløsning.
Moniteringen af de kriminelle grupper og netværk viser også, at der dels grupperne
imellem, dels mellem enkelte grupper og rockerklubberne er bestående alliancer og
modsætningsforhold. De eksisterende modsætningsforhold har givet anledning til
flere voldelige konfrontationer.
Black Cobra har således et meget stærkt modsætningsforhold til Borhan-gruppen,
og der har i flere tilfælde været anvendt skydevåben mellem grupperne.
Modsætningsforholdet og de medfølgende stridigheder er efter Rigspolitiets
vurdering formentlig udløst som følge af uenigheder i relation til narkotikahandel,
men fortsætter som følge af æresbegreber.
Black Cobra er også indblandet i en lokal konflikt med Bandidos i Roskilde.
Årsagen er formentlig modsætningsforhold mellem personer fra begge grupper.
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Herudover har en række af de moniterede grupper og netværk et
modsætningsforhold til Hells Angels, hvilket også har medført konflikter og
konfrontationer.

Blågårds Plads-gruppen har således også i 2007 været i konfrontation med
medlemmer af Hells Angels. Dette skyldes efter Rigspolitiets vurdering, at
Blågårds Plads-gruppen har trængt sig ind på dele af Hells Angels hidtidige
narkotikamarked i København, og at Hells Angels i flere tilfælde har følt sig
provokeret og ydmyget af personer fra Blågårds Plads-gruppen.
Den Internationale Klub har også et modsætningsforhold til Hells Angels.
Baggrunden formodes også at være stridigheder omkring narkotikamarkedet, her
dog dele af markedet i Jylland. Hertil kommer, at Hells Angels på deres hjemmeside
har udtalt sig nedsættende om medlemmer af Den InternationaleKlub.
Nogle af de moniterede enkeltpersoner har også bestående modsætningsforhold til
personer fra Hells Angels. Disse relaterer sig til hashmarkedet på Christiania, hvor
Hells Angels traditionelt har haft andel i markedet.
Det er Rigspolitiets vurdering, at de aktuelle modsætningsforhold mellem de
forskellige moniterede grupper og netværk og over for rockerne ikke er nyopståede.
Rigspolitiet har således kunnet konstatere disse modsætningsforhold i forbindelse
med moniteringen i tidligere år. Tidligere monitering har også vist, at grupperne har
været i besiddelse af og har anvendt skyde- og stikvåben.
Det er imidlertid Rigspolitiets vurdering, at anvendelsen af stik- og skydevåben i
miljøet det seneste år har været stigende. Det skyldes næppe, at grupperne har
bevæbnet sig i højere grad end tidligere, men at flere af modsætningsforholdene
grupperne og enkeltpersoner imellem manifesterer sig i form af direkte
konfrontation.
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Dette er konstateret i relation til konflikten mellem Black Cobra og Borhangruppen, hvor der i tre tilfælde har været anvendt skydevåben. Også i den beskrevne
konflikt med relation til Christiania har der været anvendt skydevåben.

Det kan oplyses, at politiet i 2007 har registreret i alt 28 episoder, hvor skydevåben
har været anvendt i det offentlige rum. I 12 af disse episoder indgår medlemmer af
de moniterede grupper og netværk.
Det er Rigspolitiets vurdering, at modsætningsforholdene mellem de forskellige
grupper og netværk samt modsætningsforholdene over for særligt Hells Angels
fortsat vil bestå, og at disse modsætningsforhold også fremover vil kunne give
anledning til konfrontationer.
Årsagen

hertil

skal

fortsat

findes

i

kampen

om

markedsandele

på

narkotikamarkedet, herunder særligt hashklubmarkedet. Det kan i den forbindelse
få betydning, at Hells Angels har søgt at styrke sin magtposition ved oprettelsen af
AK-81. De moniterede grupper og netværks æresbegreber bidrager også
selvstændigt til en fortsættelse af konflikterne og til nye konfrontationer.
De moniterede grupper og netværk har adgang til våben og sprængstoffer, og
såvel historisk som i den seneste tid har der været en vilje til at anvende disse.
Navnlig i dette lys vil følgerne kunne blive meget alvorlige, såfremt de beskrevne
konfrontationer fortsætter.
Konfrontationerne

forventes

i

øvrigt

at

kunne

få

betydning

for

personsammensætningen i miljøet, idet Rigspolitiet forventer, at eksisterende
medlemmer eventuelt vil trække sig ud af miljøet, mens potentielle medlemmer vil
blive tiltrukket af det aktuelle konfliktniveau.
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Visse gruppers vigende kriminalitetsniveau synes at skyldes den destabilisering af
gruppen, der sker i forbindelse med f.eks. indsættelse af centrale personer til
længerevarende afsoning.
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